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Vastarannan Kiiski 

Uusia lestadiolaisryhmiä

Pääkirjoitus

Siivetön 
elämä
Toimittaja Freija Özcan kertoo Sana-leh-
dessä lapsensa herättämistä ajatuksista:

”– Lentäminen ei ole tärkeää, eläminen 
on, ekaluokkalainen puuskahti.

Pienet luonnontieteilijät olivat tunke-
massa pensaaseen siivetöntä kärpästä. Toi-
nen siipi oli irronnut luontaisesti, toinen il-
meisesti tieteellisen tutkimuksen seurauk-
sena. Pensaassa öttiäinen kuulemma kui-
tenkin selviäisi.

- - Joskus, kun arki on siivetöntä ja nä-
kee muiden lentävän, unohtuu, että elämä 
on elämää pensaassakin tai häkissä.

Aina eivät rahkeet riitä kaikkeen, mitä 
olisi halunnut. Usein on elettävä raameis-
sa, jotka ovat kiinni muista kuin itsestä. 
Elämä on. Mutta niin kauan kuin sitä on, 
tuntee, kokee ja valitsee niin kuin ihminen 
vain voi. Sen jälkeen ei sitten enää.”

Sana 4.10.

Muut lehdetAatoksia

vuonna 1980. Satapäinen pappien ja 
maallikkojen joukko katsoi uuttaa 
Oulun piispaa silmä tarkkana, kuun-
teli vielä tarkemmin.

Piispa aloitti puheensa ja lausui 
verkkaisesti. 

– Olen sitä mieltä, että Oulun hiip-
pakunnassa ei kenenkään ole pakko 
katsoa telkkaria.

Joku yritti saada kasvoilleen hymyn 
tapaista irvistystä, useimmat loivat to-
tisena katseensa pöydän kanteen.

Piispa jatkoi puhettaan ja kertoi äs-
kettäin tapaamansa norjalaisen piis-
pan ajatuksista. Kollega oli esitelmöi-
nyt aiheesta, kuinka suvaitsevaisuus 
muoti-ilmiönä voi kätkeä sisäänsä ar-
motonta suvaitsemattomuutta.

Miten usein tämä ilmiö on näh-
ty politiikassa, uskontojen maailmas-
sa, kirkossammekin ja koko kristikun-
nassa!

 • • •

Voileipä on hyvää. Mutta salaatti jää 
syömättä. Ihanan, tuoreen salaatin 
päälle on lorautettu kastiketta, jossa 
on valkosipulia.

ERKKI PIRI
Kirjoittaja on Siikalatvan vt. kirkkoherra, 

joka odottelee leppoisia eläkepäiviä.
Hänen seuraajastaan voi lukea sivulta 5.

Vähemmistössä

Olen pienenevässä vähem-
mistössä. Olen joutunut vä-
hemmistöön sen vuoksi, et-
tä en voi sietää valkosipulia. 

Jo tuoksu etoo. Valkosipulilla maus-
tettu ruoka ei yksinkertaisesti mene 
suusta alas.

 • • •

Istun suuren hotellin ravintolassa 
keskellä Helsinkiä. Olen tilaamassa 
listaruokaa, ja juuri kun näytän ha-
luamaani tuotetta, hoksaan kysäis-
tä, että saako tätä ilman valkosipulia. 
Tarjoilija, nuori mies, katsoo minua 
kummeksuen ja alkaa valistaa. 

– Meidän ravintolassa ei saa mi-
tään ruokaa ilman valkosipulia. Tä-
mä on kulttuuripääkaupungin eu-
rooppalaishenkinen ravintola, jossa 
valkosipuli kuuluu kaikkeen.

Tunnen olevani yksinkertainen 
maalaistollukka, jonka maku on jä-
mähtänyt pula-aikaan. Eikö saa to-
della mitään ilman valkosipulia? 

– No, ei, mutta voin käydä kysy-
mässä keittiömestarilta, jos hän lait-
taa jotain.

Kun tarjoilija häipyy, vaivun mie-
liruokieni maailmaan: naurisvelli, li-
hatuuvinki, lihavelli, kesäviili ja ries-
ka, metsonlihakastike ja perunamuu-
si, talkkuna, rössypottu, läskisoosi ja 
kuoriperunat… 

– Keittiömestari valmistaa teille 
erikoisvoileivän, jossa ei ole valkosi-
pulia.

Voi, kiitos, herään makuelämyk-
sistä, sepä ystävällistä. 

– Salaatti tuodaan erikseen, tarjoi-
lija sanoo.

 • • •

Piispa Olavi Rimpiläinen avasi en-
simmäistä hiippakuntakokoustaan 

Lähes 200 ihmistä kokoontui viime viikolla Laestadiuksen 

perintö ja perilliset -seminaariin Oulussa. Tilaisuudessa 

valotettiin muun muassa pohjoisen herätysliikkeen pe-

rustajan persoonaa eri näkökulmista. Puheissa paneuduttiin 

myös liikkeen tulevaisuuteen ja jatkuvuuteen.

Lestadiolaisen liikkeen yksi ikuisuusaihe ja erityinen kipu-

piste on se, kenen määräysvallassa on määritellä, kuka on les-

tadiolainen. Kysymys on tuttu muun muassa saamelaisuuden 

parista: Kuka on oikea saamelainen? Ihmisen oma identifikaa-

tio, tunnistaminen, ei pelkästään riitä, vaan on olemassa eri-

tyinen saamelaismääritelmä.

Laestadius-seminaarissa todettiin, että vanhoillislestadio-

laisuudessa tapahtuu yhä ulossulkemisia. Kun ihminen syn-

tyy lestadiolaiseen perheeseen, kasvaa vanhoillislestadiolai-

suudessa, liikkeestä irrottautuminen on lähes järjettömältä 

tuntuva muutos. Miten voi olla erillään siitä ”ilmasta”, jota 

on aina hengittänyt? Suomestakin moni muuttaa kymmenik-

si vuosiksi ulkomaille, mutta tietyt suomalaisuuden piirteet, 

arvot ja tavat, säilyvät yhä.

Vanhoillislestadiolaisuudessa ulossulkemiset eivät toimi on- 

ja off-tyyliin. On mahdollista, että ulosjätetyn ystävä- ja per-

hepiiri pitävät ihmistä yhä liikkeeseen kuuluvana, mutta hän 

ei kelpaa enää esimerkiksi paikallisen rauhanyhdistyksen toi-

mijaksi.

Vanhoillislestadiolaisuuden jättävien nuorten määrästä 

liikkuu erilaisia arvioita. Useat poislähtevät ryhmittyvät uudel-

leen esimerkiksi verkossa: muun muassa Omat polut -verkko-

sivut sisältävät etnisten vanhoillislestadiolaisten kertomuksia 

ja kokemuksia. 

Syntyy siis uusia porukoita, joissa on ihmisiä, jotka eivät voi 

jättää lestadiolaisuutta itsestään kuin takkia naulaan.

Tällainen ilmiö tuntuu hyvältä. Liikkeeseen kuulumattomil-

le he ovat yhä lestadiolaisia, jos itse niin kokevat. 

RIItta HIRvoNEN
riitta.hirvonen@rauhantervehdys.fi

Naisen 
hiljainen huuto
Lähetystyöntekijä-tiedottaja Sari Lehtelä 
kirjoittaa Kirkko&kaupunki-lehden ko-
lumnissa naisen asemasta Etiopiassa:

”– Ei nainen ole ihminen, vaan miehen 
ja perheen palvelijaksi luotu olento.

Näin sanoivat miehet Omo-joella Lou-
nais-Etiopiassa kirkon naistyöntekijöille.

- - Lain mukaan nainen on tasa-arvoi-
nen, mutta vuosituhantinen kulttuuri sa-
noo muuta: hyvä nainen on hiljainen, nöy-
rä ja kova työntekijä. Naisen ei tule puhua 
ongelmistaan tai sairauksistaan. Ne ovat 
häpeä ja tabu.

- - Hiljennetyille naisille viesti siitä, että 
Jumala on luonut miehen ja naisen tasa-ar-
voisiksi, on vallankumouksellinen.

Kulttuuri muuttuu hitaasti, mutta usko 
antaa naisille toivon.”

Kirkko&kaupunki 3.10.

Anna palautetta
www.rauhantervehdys.fi
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Moniäänisyyden 
hyväksyminen on 
lestadiolaisen liikkeen 
säilymisen elinehto, 
Oulussa järjestetyssä 
Laestadius-seminaarissa 
todettiin.

Lestadiolainen yhteisö voi 
säilyä vain, jos se uusiutuu; 
muuttuu maailman muka-
na. Näin väittävät Lapin yli-

opiston tutkija Sandra Walleni-
us-Korkalo ja lappeenrantalainen 
tutkija Mauri Kinnunen.

Wallenius-Korkalo korostaa 
muuttumisen välttämättömyyttä, 
vaikka toteaa samalla, että erityi-
sesti vanhoillislestadiolaisuudes-
sa lestadiolaisuus nähdään liik-
keenä, jossa juuri se, että mikään 
olennainen ei muutu, takaa yhtei-
sön säilymisen.

Kinnunen ja Wallenius-Korka-
lo puhuivat viime viikolla Oulus-
sa järjestetyssä Laestadiuksen pe-
rintö ja perilliset -seminaarissa. 

Kynnys olla eri mieltä 
on madaltanut
Millaista muutosta vanhoillisles-
tadiolaisuudessa olisi tutkijoiden 
mielestä tähdellistä tapahtua? 
Kinnusen ja Wallenius-Korkalon 

Päivitystä lestadiolaisuuteen
vastaukset ovat yhdensuuntaisia.

– Toivoisin, että liike avautuisi 
ja moniäänisyyttä siedettäisiin ai-
empaa paremmin, Mauri Kinnu-
nen toteaa ja lisää perään:

– Moniäänisyys kuuluu jo. Voi-
ko sitä edes enää pysäyttää? Kyn-
nys olla eri mieltä, kynnys puhua 
ja nostaa asioita esille on laskenut 
selkeästi liikkeen sisällä. 

Kinnunen toteaa, että tällä het-
kellä liikkeen johto lähinnä reagoi 
eteen tuleviin kriiseihin ja ärsyk-
keisiin, kuten keskusteluun nais-
pappeudesta ja ehkäisykiellosta.

– Liike tuntuu ikään kuin kel-
luvan julkisuuteen tulleiden ta-
pahtumien aalloilla, kun sen pi-
täisi oma-aloitteisesti avautua 
ulospäin ja pohtia kantojaan uu-
delleen, hän pohtii.

Peilianalyysin 
paikka
Molemmat tutkijat toteavat, että 
juuri lestadiolaisen liikkeen jat-
kuvuuden kannalta yhteisössä on 
katsottava peiliin ja myönnettävä 
kaikkiin ihmisyhteisöihin kuulu-
va erehtyväisyys.

Wallenius-Korkalo iloitsee 
liikkeen johdon vuoden takaises-
ta anteeksipyynnöstä, joka kos-
ki hoitokokouksissa tapahtuneita 
väärinkäytöksiä.

– Hoitokokousten seurauksena 

syntynyt haava saattoi lähteä pa-
rantumaan vain repimällä vuota-
va kohta uudelleen auki. Anteek-
sipyyntö antoi niille ihmisille, jot-
ka olivat mielestään kokeneet hoi-
tokokouksissa vääryyttä, oikeu-
den tuoda mielipiteensä julki.

– Johdon pahoittelun jälkeen 
pahaa oloa ei voi enää kukaan 
asettaa kyseenalaiseksi, vaikka jo-
ku pitäisikin yhä hoitokokouksia 
siunauksellisina, Wallenius-Kor-
kalo toteaa.

Kinnunen huomauttaa, että 
koko hoitokokouskulttuurista oli-
si tarpeellista luopua, koska se pe-
lottaa liikkeeseen kuuluvia. Ihmi-
set ikään kuin varmuuden vuok-
si lähtevät liikkeestä ulos voidak-
seen noudattaa esimerkiksi kult-
tuuriharrastuksiaan, hän arvioi.

Pahoitteluja 
tulossa ehkä lisääkin
Tutkija Mauri Kinnunen enteilee, 
että liikkeen johtopaikoilta kuul-
laan myös tulevaisuudessa an-
teeksipyyntöjä tai ainakin pahoit-
teluja menneisyyden virheistä.

– Silloin kun koetaan, että on 
toimittu vääriin, virheen myöntä-
minen on parempi kuin vaikene-
minen, hän sanoo.

Kinnusen mukaan avautumi-
seen ja moniäänisyyden sietämi-
seen kuuluu tärkeänä se, että ke-

neltäkään liikkeeseen kuuluvalta 
ei kiellettäisi hengellistä kotia jon-
kin epäolennaisen asian vuoksi.

tv-kieltoa ei enää
käytännössä ole
Sanaa epäolennainen Kinnunen 
selventää historian avulla. Koru-
kielto – rahan laittaminen ylel-
lisyyksiin, kuten koruihin – oli 
Kinnusen mukaan ymmärrettä-
vää lestadiolaisen liikkeen synty-
aikoina 1800-luvulla, kun kaikes-
ta oli puutetta.

– Asioita, jotka ovat liikkeessä 
kiellettyjä, tulisi päivittää tähän 
aikaan, hän perää.

Kinnunen lisää, että hänen nä-
kemyksensä mukaan esimerkiksi 
kielteistä suhtautumista television 
katsomiseen ei vanhoillislestadio-
laisuudessa enää käytännössä ole. 

R i i t t a  H i r vo n e n

Arkeen kuuluvat Internet ja tieto-
koneet ovat muuttaneet asennet-
ta televisioon ja elokuviin, hän to-
teaa. 

Kannatus hiipunut 
varhaisilla ydinalueilla
Mauri Kinnunen totesi Oulun se-
minaarissa, että lestadiolaisuus 
on hiipunut liikkeen syntyalueil-
la.

– Kannatuksen taantumista 
esimerkiksi Suomen ja Ruotsin 
Lapissa selittää paljolti muutto-
liike, mutta onko kyse myös sii-
tä, että liike ei ole pystynyt muut-
tumaan ja uudistumaan ajan mu-
kana.

Kinnunen väittää, että jäsen-
ten sitoutuminen rauhanyhdis-
tysten toimintaan on hieman vä-
henemässä.

– Vaikka liikkeeseen kuulu-
taan, ei edistetä aktiivisesti sen 
toimintaa.

Kinnusen mukaan lestadiolai-
selle liikkeelle olisi tärkeää oman 
jatkuvuutensa kannalta se, että 
yhteisö ei kasvaisi pelkästään niin 
sanotun kasvatuskristillisyyden 
seurauksena vaan siihen liityttäi-
siin myös liikkeen ulkopuolelta.

RIItta HIRvoNEN

Vaikka 
liikkeeseen 
kuulutaan, 
ei edistetä 
aktiivisesti sen 
toimintaa.

tutkija Mauri Kinnunen

Oulun Laestadius-seminaarin järjestäjinä olivat Oulun hiippakunta, Oulun evankelisluterilaiset seurakunnat ja Pohjoinen kulttuuri-instituutti. Tilaisuus keräsi runsaasti osallistujia, noin 200 Lars Levi Laestadiuksesta 
kiinnostunutta. Eturivissä oikealla tutkijat Sandra Wallenius-Korkalo ja Mauri Kinnunen.
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Rauhan Tervehdys on Julkisen sanan 
neuvoston jäsen.

Joh 3.16 kiteyttää Raama-
tun keskeisen sanoman. 
Alkukielen mukaan Jo-
hanneksen pienoisevan-

keliumi 3:16 voisi kuulua: ”Ju-
mala on rakastanut kaikkia, 
vilpittömästi sydämessään kol-
miyhteiseen Jumalaan ja Kris-
tukseen uskovia ja sen suul-
laan tunnustavia ihmisiä, niin 
paljon, että hän hylkäsi ainoan 
poikansa, jotta jokainen, joka 
päivästä toiseen (kreik. kesto-
preesens) häneen uskoo, pelas-
tuisi eikä joutuisi kadotukseen, 
vaan saisi iankaikkisen elämän 
ja pääsisi osalliseksi iankaikkis-
ta rakkautta Jumalan valtakun-
nassa”.

Valitettavasti liberaaliteolo-
gia ja uudet, lukijaa itseään 
miellyttävät tulkinnat, ovat 
maallistaneet Raamatun ydin-
sanoman pelastuksesta, koska 
helvetti-sanalle ja sen todelli-

suudelle halutaan löytää suu-
ria massoja kosiskelevaa vaih-
toehtoa.  Kerrotaan, että Juma-
la armahtaa lopulta kaikki, ot-
tipa hän Kristuksen vastaan tai 
ei, koska Hän ei halua lähettää 
ketään helvettiin, eikä sitä ole 
edes olemassa. 

Tämä on eksyttävä tulkinta, 
sillä Raamatussakin Jeesus pu-
huu enemmän helvetistä kuin 
taivaasta, koska Hänellä on oi-
keasti huoli siitä, että ihmiset 
hylkäävät pelastusveneen. On 
väärin sanoa, että Jumala lä-
hettää meidät ikuiseen tuleen. 
Herra antaa meille vapaan tah-
don valita: Uskoa Kristukseen 
syntien sovittajana ja pelastaja-
na tai vaihtoehtona ikuinen ero 
Jumalasta ja rakkaudesta.  

Herra on pyhä ja oikeuden-
mukainen. Hänen pyhyytensä 
ei voi sallia muuta kuin kak-
si vaihtoehtoa, jotka ovat mei-

dän omissa käsissämme. Siksi 
on tärkeää että kirkoissa varoi-
tetaan asiallisesti helvetistä. 

Evankeliumista pitää kertoa 
totuudenmukaisesti ja kaunis-
telematta, ettemme hukkuisi.  
Herra haluaa, että kaikki pelas-
tuvat, sillä taivaassa itketään jo-
kaisen kadotukseen joutuneen 
sielun johdosta.  

Julistettakoon seurakunnis-
sa ilouutista varoituksineen ja 
opetetaan rukoilemaan ja pitä-
mään Kristuksen käskyt, var-
sinkin tärkein kaksoiskäsky: 
Rakasta Herraa yli kaiken ja lä-
himmäistäsi niin kuin itseäsi. 

Pidetään kirkon pelastusve-
ne hälytysvalmiudessa ja hen-
kilöstö koulutettuna, ettei sitä 
itse upoteta.  Amen.

aNttI RaUtIo
Terveydenhuolto- ja pelastusalan 

yrittäjä, kunnallisvaaliehdokas (kok)
Oulu

Rauhan Tervehdys 
esittelee tällä palstalla  
tilaajaseurakuntien 
uusia työntekijöitä ja 
luottamushenkilöitä. 

 Uusi
kasvo

Hanna Fähnrich
Kehitysvammaistyön 
pastori

Tärkeintä elämässäni on 
Jumala. Sillä kun minulla on 
Jumala, minulla on kaikki –
ja jos minulla ei häntä ole, 
minulla ei ole mitään. Mutta 
toki tässä elämässä on mui-
takin hyvin tärkeitä asioi-
ta, aarteita. Jumalan jälkeen 
elämäni suurin aarre on per-
heeni.

Rakkain raamatunkoh-
tani on Johannes 1:5. "Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole 
saanut sitä valtaansa." Tämä raamatunkohta on tullut rakkaak-
si, koska olen lähetyslapsena muuttanut paljon ja ensimmäinen 
mieheni menehtyi syöpään. Elämässäni on ollut menetyksiä ja 
surua, mutta Kristus-valo on ollut pimeyttä voimakkaampi. 

Olen halunnut nykyiseen työhöni, koska on hienoa teh-
dä työtä siellä, missä saa olla olennaisten asioiden kanssa teke-
misissä. Kehitysvammaisten kanssa poraudutaan asioiden yti-
meen heti. Näiden ihanien ihmisten parissa läsnäolo on paljon 
tärkeämpää kuin sanat. Joskus liikutaan kokonaan sanojen toi-
sella puolella – siellä, missä silmät ja hymy juttelevat toiselle Ju-
malan rakkaudesta.

Esikuvani on saksalainen pappi Dietrich Bonhoeffer. Hän osal-
listui vastarintaliikkeeseen toisen maailmansodan Saksassa – ja 
joutui maksamaan siitä hengellään. Muutamaa kuukautta ennen 
kuolemaansa hän kirjoitti virren "Hyvyyden voiman ihmeelli-
seen suojaan". Sitä laulaessa muistuu mieleen, että minutkin on 
kätketty hiljaa hyvyyden voimaan.  

Harrastan mielelläni maisemia ja sanoja. Lapsuuteni kesiä 
vietin jylhällä kiinalaisella vuorella. Siellä maisemien kauneus 
souti sieluuni. Maisemat laulavat minulle edelleenkin Jumalasta 
ja tuovat rauhan sisimpään. Sen takia seurustelen niiden kanssa 
kävelyillä. Pidän myöskin kirjoista ja kirjoittamisesta. 

Terveiset lukijoilleni, että Jumalan kanssa tämä elämä on 
matkantekoa valoon. Joskus elämässä on pimeätä, mutta siinä 
lähellä kulkee niin suuri Valo.

Upottaako kirkko pelastusveneensä?

PL 102, 90101 Oulu | toimitus@rauhantervehdys.fi  |  p. 044 5626 450Postia

Läheisistä huolehtiminen 
on meidän jokaisen vel-
vollisuus. Huolehdimme 
toisistamme vuoronpe-

rään. Ensin vanhemmat meistä 
lapsistaan, sitten aikanaan me 
heistä. Mutta mikä on tarpeek-
si? Riittääkö, kun käyt kerran 
kuukaudessa tai viikossa tai jos 
soittelet lähes päivittäin?

Kuka sanoo mikä on tar-
peeksi?  Minä ainakin tunnen 
itseni hyvin usein huonoksi ih-
miseksi, koska ehdin viettää 
niin vähän aikaa läheiseni pa-
rissa.  Mutta meillä kaikilla on 
myös oma elämä ja sen tuomat 
asiat: oma perhe, työ, luotta-
mustehtävät. 

Me olemme äiti-
ni kanssa sopineet, 
miten asiat hoide-
taan. Ja jos ylimää-
räistä vapaata tu-
lee, toki minä hä-
nen luonaan käyn 
silloin muulloinkin. 
Tätä vain ei tunnu 
moni ymmärtävän. 
Olen siitä hieman 
pahoillani. Se mikä 
sopii toisille, ei sovi välttämät-
tä toisille. 

Onneksi on olemassa ihania 
ihmisiä, jotka auttavat todella 
paljon äitiäni. Olisimme sisa-
reni kanssa kyllä aika hukassa 
ilman heitä. Siispä kaunis kii-

tos Anita ja Veikko!  Toivon, et-
tä muillakin on lähellä saman-
laisia aarteita, jotka välittävät 
heistä yhtä pyyteettömästi.

KaaRINa toRRo
Martinniemi

Miten voin kyllin kiittää…

Kuvassa käymme äitini Liisa Kojon kanssa läpi 
viikon kauppalistaa.

Eduskuntavaalien aikaan 
kirjoitin Rauhan Terveh-
dykseen mielipidekirjoi-
tuksen ”Kodinhoitajat 

takaisin”. Surukseni huomaan, 
että kirjoitukseni on edelleen 
ajankohtainen. Mikään ei ole 
muuttunut ainakaan parem-
paan suuntaan, päinvastoin.

Nostan taas kerran tämän 
tärkeän aiheen esille. 1990-lu-
vulla alkoi Suomen lapsiköy-
hyys perhepolitiikkamme seu-
rauksena. Jopa kolmannes lap-
sistamme elää köyhyysrajan 
alapuolella. Kuitenkaan emme 
vieläkään ole saaneet perhe- 
tai lapsiasiainministeriä, joka 
pystyisi kokonaisvaltaisesti pa-
neutumaan lapsiperheiden asi-
oihin. 

Nyt perustetaan toimikun-
ta, jolla lastensuojeluasioita tar-
kastellaan. Miksi emme palaa 

aikaan, jolloin meillä oli kodin-
hoitajia perheidemme tukena?  
Kodinhoitaja-järjestelmämme
on ajettu alas, mutta meillä 
on olemassa siitä ajantasainen 
lainsäädäntö: Sosiaalihuoltola-
ki 17.9.1982/710, 20 ja 21 §. 

Perheillä on siis oikeus saada 
lapsille hoitoa silloin, kun omat 
vanhemmat eivät siihen kyke-
ne. Tämä asia on täysin unoh-
dettu, vain kriisitilanteissa pai-
kalle tulee neuvoja antava per-
hetyöntekijä. 

Nämä neuvot eivät auta per-
heitä laisinkaan silloin, kun 
tarvitaan tekeviä käsiä ja jalko-
ja. Ihmisiä, jotka hoitavat lap-
set, laittavat kouluun, tekevät 
ruoan, siivoavat ja tiskaavat eli 
huolehtivat konkreettisesti per-
heen arjesta siihen asti, kunnes 
tilanne palautuu taas normaa-
liin päiväjärjestykseen.

Moni asia saataisiin helpos-
ti hoidettua kuntoon auttamal-
la perheitä hädän hetkellä. Ny-
kyisin koulutetaan kotityöpal-
velujen ammattitutkinnon suo-
rittaneita henkilöitä, jotka vas-
taavat entisajan kodinhoitajia. 
Tämä ammattikunta soisi per-
heille heidän kaipaamaansa 
apua arjessa selviytymiseen ja 
jaksamiseen.

Toivon, että kunnissamme 
ollaan edistyksellisiä ja huo-
mataan tämä huutava tarve 
perheidemme ja lastemme par-
haaksi. Tehkäämme yli puo-
luerajojen työtä, jotta saisim-
me kodinhoitajat takaisin!

RItva PUoLaKKa
Itsenäisyyspuolueen 
kuntavaaliehdokas

Oulu

Kodinhoitajat takaisin – edelleen
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Isospankki 
etenee
Kirkko 2020 -jatkoseminaari 
järjestettiin Jyväskylässä 6.10. 
Seminaariin kokoontui reilu 
30 nuorta eri puolilta Suomea. 
Isospankki on yksi seminaarin 
ideoinnin tuloksia ja se etenee 
hyvässä myötätuulessa.

Toukokuussa järjestetys-
sä ensimmäisessä Kirkko 2020 
-seminaarissa nuoret ideoivat 
sosiaalisessa mediassa toimivat 
isospankin ja ideapankin, joi-
den avulla sekä isoset että ide-
at liikkuisivat yli seurakuntara-
jojen.  Isospankki-idea jalostui 
tuoreeltaan kirkolliskokous-
aloitteeksi.

Isospankkialoitteen kuu-
lumisia oli jatkoseminaarissa 
kertomassa kirkolliskokous-
edustajat Katri Korolainen-
Virkajärvi sekä Antti Siuko-
nen. He kertovat, että kirkol-
liskokouksessa käyty keskuste-
lu aloitteesta oli kannustavaa.

Aloite on parhaillaan kä-
sittelyssä kirkolliskokouksen 
yleisvaliokunnalla, jonka mie-
tinnön pohjalta kirkolliskoko-
us päättää asiasta marraskuus-
sa. Jos asiat etenevät suotuisas-
ti, aloitteen asiat siirtynevät 
kirkkohallituksen virkamies-
ten edistettäväksi.

Jos aloite etenee kirkkohal-
litukseen toimenpiteitä varten, 
olisi tärkeää saada nuoria mu-
kaan käytännön työskentelyyn.

Jyväskylän seminaarissa 
nousi vahvasti esille jälleen so-
siaalisen median hyödyntämi-
nen nuorten osallistamisessa, 
vaikuttamisessa, isosmateriaa-
lien jakamisessa ja seurakun-
tien välisessä yhteydenpidossa.

Maata kiertelemässä

Bernice Mable Graham Te-
lian, 82, epäilee, että hän 
ei näe päivää, jolloin hä-
nen noitana hirtetty esiäi-

tinsä ja kymmenen muuta noitana 
tuomittua julistetaan syyttömik-
si. Heidät tuomittiin kuolemaan 
Yhdysvaltalaisessa Connecticutin 
osavaltiossa vuosina 1647–1663. 

Telian tutki sukuaan, kun hän 
huomasi, että hänen seitsemän 
sukupolvea sitten elänyt esiäitin-
sä Mary Barnes hirtettiin Hart-
fordissa vuonna 1663.

– Maryn hautaa ei voi löytää. 
Hirtettyjen ruumiit poljettiin 
maassa oleviin kuoppiin eikä nii-
tä merkitty. Tuomitut haluttiin 
unohtaa, Telian kertoo.

Tieto hirttämisestä järkytti 
Teliania niin paljon, että kirjoit-
ti tapauksesta kirjan Isoäitini Ma-

Noitina tuomituille haetaan oikeutta
ry hirtettiin. Kirjoitustyö kesti vii-
si vuotta.

Connecticutissa hirtettiin 
noitia jo 40 vuotta ennen paha-
maineisia ja paremmin tunnettu-
ja Salemin noitaoikeudenkäyntejä 
Massachusettsin osavaltiossa. Sa-
lemissa tuomittiin yhteensä aina-
kin 25 ihmistä kuolemaan ja mo-
nia muita vankeuteen. 

Noitaoikeudenkäyntejä käytiin 
muuallakin Yhdysvalloissa. Mas-
sachusettsin, New Hampshiren ja 
Virginian osavaltioissa on myön-
netty, että tuomitut olivat syyttö-
miä. Näin ei ole tapahtunut Con-
necticutissa.

– Haluaisin nähdä sen elinai-
kanani, Telian toivoo.

Vuonna 2008  Connecticutin 
lainsäätäjät käsittelivät Telianin 
aloitetta puhdistaa tuomittujen 

maine. He muun muassa kuunte-
livat historioitsijoiden ja tuomit-
tujen jälkeläisten lausuntoja. Asia 
kuitenkin raukeni.

Jo aiemmin hirtetyille halut-
tiin armahdus, mutta armahdus-
ta käsitellyt elin totesi, että se ei 
käsittele edesmenneiden oikeu-
denkäyntejä.

Uskontoa Hartfordin yliopis-
tossa opettava Frank Kirkpat-
rick kertoo, että näyttö syytetty-
jä vastaan oli parhaimmillaankin 
hatara.

– Todisteet olivat niin ympä-
ripyöreitä ja huonoja, että ainoa 
keino tuomita syytetty oli tun-
nustus.

Esiäitiään puolustavan Telia-
nin mukaan arkistomateriaali tä-
män oikeudenkäynnistä on vä-
häinen. Siksi hän ei tiedä, mik-

si esiäiti Barnesia syytettiin noi-
daksi.

Teliania vaivaa oikeuden lau-
sunto, jossa Barnes tuomittiin 
kuolemaan:

Sinä, Mary Barnes et ole pelän-
nyt Jumalaa vaan olet kestittänyt 
Saatanaa, Jumalan ja ihmiskun-
nan päävihollista. Paholaisen avul-
la olet tehnyt tekoja, jotka ovat ta-
vallisen ihmisen tavoittamattomis-
sa. Jumalan ja ihmisten lain mu-
kaan ansaitset kuoleman.

– Järkyttävää, Telian luonneh-
tii.

PEKKa HELIN

Lähteet Religion News Service ja 
suomenkielinen Wikipedia

Hallinto ensisijainen säästökohde

Muun muassa kirkon 
heikkenevä talousti-
lanne aiheuttaa seura-
kunnille painetta vä-

hentää työntekijöitä. Eniten vä-
hennyspaineita tänä ja ensi vuon-
na kohdistuu kirkon hallinto- ja 
toimistotyöntekijöihin. 

Seuraavaksi eniten on niitä 
seurakuntia, jotka arvioivat, et-
tä lapsityöntekijöiden, kiinteistö- 
ja kirkonpalvelustyöntekijöiden 
ja papiston määrä tulee vähene-
mään lähitulevaisuudessa. 

Tiedot ovat peräisin kirkon ne-
livuotiskertomuksesta 2008–2011, 
joka julkaistaan 23. lokakuuta.

Kyseessä 
kirkkoherrojen arvio
Vähennyspaineet vaihtelevat alu-
eellisesti. Eniten henkilöstövähen-

nyksen tarpeesta kerrotaan Mik-
kelin ja Tampereen hiippakun-
nissa, Kirkon tutkimuskeskuksen 
johtaja Hanna Salomäki toteaa.

Hänen mukaansa seurakun-
nilta kysyttiin, mikä niissä on to-
dennäköinen henkilöstömäärän 
muutos ja mihin työntekijäryh-

Hanna Salomäki

w w w.ev l . f i

ErikoishammastEknikot
Esko Tornberg  Sampo Heikkilä

hammassamPo

HYVÄN HYMYN TEKIJÄ

Isokatu 32 B Oulu, puh. 375 128

Silmälääkäri  
Anja Dammert
Madetojanpuisto, 

Caritas

puh. 08-311 8679

Palveluja tarjotaan

Merja Jyrkästä Siikalatvan kirkkoherra

Kappalainen Merja Jyrkkä 
valittiin maanantaina suu-
rella äänten enemmistöllä 
Siikalatvan uudeksi kirk-

koherraksi. 
– Istuin ja odotin jännittynee-

nä tulosta. Sitten alkoivat puheli-
met pirisemään. Sanoin miehelle-
ni ja pojalleni, että nyt saa halata. 
Sain halit. Ilta kului tekstiviestei-
hin vastaamalla.

Jyrkkä aikoo kirkkoherrana 
tarttua ensimmäiseksi jumalan-
palvelusten suunnitteluun, koska 
se vaikuttaa henkilökunnan re-
surssointiin. Siikalatvan jokaises-
sa viidessä kirkossa ei voida viettää 
joka sunnuntai jumalanpalvelusta, 
sillä siihen eivät työntekijäresurs-
sit yksinkertaisesti riitä. Vuorotte-
lu on siksi syytä suunnitella, jot-
ta kappeliseurakunnat tulevat ta-

sapuolisesti kohdelluiksi. 
Jyrkän mukaan ei ole ongelma-

tonta, että vanhuksen on matkat-
tava 30–40 kilometriä kirkkoon, 
kun lähellä olevassa kappelissa ei 
ole juuri sinä sunnuntaina juma-
lanpalvelusta.

Siikalatvan seurakunnan hen-
kilöstöä vähennetään talouden 
heiketessä. Se tapahtuu seura-
kunnan strategian mukaisesti 
luonnollisen poistuman kautta. 
Talouspäälliköllä on Jyrkän mu-
kaan jo suunnitelma asiasta. Jyrk-
kä kuitenkin huomauttaa, että 
seurakunnan taloustilanne ei ole 
päällekaatuvan huono.

– Pitää pohtia, mikä seurakun-
nan toiminnassa on luovuttama-
tonta ja mistä pitää vähentää.

Hallituksen kuntauudistus te-
kee Jyrkän mukaan Siikalatvan 

seurakunnan tilanteen epäva-
kaaksi. Jos kuntia yhdistetään, 
seurakuntarajatkin menevät uu-

siksi. Jyrkkä toivoo, että Siikalat-
va olisi uusimuotoisen rovasti-
kunnan yksi seurakunta. Jos käy 
niin, että Siikalatvan seurakun-
ta liitetään toiseen seurakuntaan 
ja lakkaa olemasta, Jyrkkä näkee 
tehtäväkseen pitää siikalatvalais-
ten puolta.

Jyrkkä ei vielä tiedä milloin 
hän aloittaa kirkkoherrana. Vt. 
kirkkoherra Erkki Piri on kuiten-
kin arvellut, että pesti voisi alkaa 
1. joulukuuta.

Siikalatvan kirkkoherranvaa-
lissa äänoikeutettuja oli 5 283 ja 
äänestysprosentti 28,9. Jyrkkä sai 
1057 ääntä. 

Kappalainen Perttu Kyllönen 
sai 396 ja seurakuntapastori Jan-
ne Isomaa 72 ääntä.

PEKKa HELIN

Merja Jyrkkä on Oulun hiippakunnan 7. 
naispuolinen kirkkoherra.

miin muutokset kohdistuvat. 
Vastaajat ovat lähinnä kirkko-

herroja. Salomäen mukaan myös 
seurakuntayhtymien vastauksis-
sa nousivat esille samat henkilös-
töryhmät vähennyspaineista pu-
huttaessa.

Irtisanomisaikeita 
ei kysytty
Salomäki kertoo, että henkilöstö-
määrän todennäköisestä vähen-
nyksestä kertoo huomattavasti suu-
rempi osa seurakuntia kuin edelli-
sessä nelivuotiskertomuksessa.

Aineistosta ei Salomäen mu-
kaan selviä, onko esimerkiksi ir-
tisanomisia tulossa.

Tapoja vähentää työntekijöiden 
määrää on kuitenkin monia. Salo-
mäki toteaa, että esimerkiksi lap-
sityöntekijöistä kolmannes on yli 

55-vuotiaita, joten työntekijäkun-
nan määrä voi vähentyä myös elä-
köitymisen kautta.

Salomäen mukaan perheneu-
vojien ja sairaalasielunhoitajien 
määrän arvioitiin yleisimmin py-
syvän ennallaan. Kirkkomuusik-
koihin, diakoniatyöntekijöihin ja 
nuorisotyönohjaajiin kohdistui 
keskimääräistä vähemmän vä-
hennyssuunnitelmia. 

Oulun hiippakunnan seura-
kunnista 33 prosenttia vastasi, et-
tä aikoo "todennäköisesti vähen-
tää" tai "vähentää" henkilöstöä 
vuosina 2012–2013. 

Useimmissa työntekijäryhmis-
sä seurakunnat Oulun hiippa-
kunnassa ilmoittivat, että työnte-
kijämäärä säilyy ennallaan.

PEKKa HELIN
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Muut seurakunnat

Yhdistykset

OULUN RAUHANYHDISTYS RY
 Professorintie 7, 90220 Oulu     www.oulunrauhanyhdistys.fi

SEUROJA
sunnuntaisin klo 17 (tulkataan viittoen), keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
CHRISTIAN SERVICES
Sunday at 5 p.m., Wednesday and Saturday at 7 p.m. 
Translation into English on Saturdays and Sundays.
Kaikki ovat tervetulleita.

Timoteuksen jumalan-
palvelusyhteisö

Luterilainen messu joka sunnun-
tai klo 10.30 Tuulimyllynkatu 18.
Kirkkokahvit, pyhäkoulu. Tervetuloa!

Kuuntele saarna:
 www.luthersaatio.fi / timoteus

SEUROJA
Esikoislestadiolaiset ry
Siirtolantie 28, Oulu
Sunnuntaisin klo 14.00 
Tervetuloa!

Herättäjän kirkkopyhät: su 14.10. klo 10.00 messu Kiimingin kirkossa, 
seurat Montin-salissa, su 14.10. klo 11.00 messu Aapakirkossa ja seurat, 
Rovaniemi, su 14.10. klo 13.00 messu Rantsilan kirkossa ja seurat seura-
kuntatalossa, Rantsilan paikallisosaston 50-vuotisjuhla
Herännäis-/Siioninvirsiseurat: su 14.10. klo 18.30 Hilja Alasuvannolla, 
Ollilantie 43, Kempele, ke 17.10. klo 18.30 Väinölässä, Piippola, to 18.10. 
klo 18.00 Aino Junttilalla, Puolukkatie 5, Temmes
Opiskelijat ja nuoret aikuiset: la 13.10. klo 14.00 Sanna ja Juuso Pitkä-
sellä, Menninkäisentie 6 C 28, Puolivälinkangas, Oulu
Tervetuloa!

Uusikatu 78 OULU  •  www.ohsrk.fi

Pe 12.10. klo 19.30 LIFT-ilta, Juan Castillo, Erika 
Kuittinen, Trio Mainio. UUSI ELÄMÄ VOITTAA 
- tilaisuudet la 13.10 klo 18 ja su 14.10 klo 18. 
Mukana Alpo Renko, Eija Merilä ja Jari Levy.
Su 14.10. klo 11 Jumalanpalvelus, Alpo Renko, 
Markku Tossavainen, Eija Merilä, Jari Levy. 

Pyhäkoulu ja lastenkokous. Su 14.10. klo 17 Church@78, International Service, 
Nicki and Neil Berry. Ke 17.10. klo 19 Jumalan kohtaamisen ilta, ehtoollinen, 
Ritva Himanka, Pasi Markkanen, Jouko Annala. To 18.10. klo 13 Päiväpiiri. 
Elämän Sävel – tilaisuudet maakunnissa. Mukana laulaja-evankelista Eija 
Merilä. To 11.10 klo 18 Kiiminkijoen koulu (Raatintie 9, Kiiminki). Pe 12.10 klo 
18.30 Pirilänsali (Pirinläntie 145, Kempele). Päivärukous ti, ke ja to klo 11-12.   
www.uskotv.fi TERVETULOA!

Israel-tilaisuus 
su 14.10. klo 16.00
Oulun Lähetysseurakunta
Uusikatu 35  www.oulunlahetyssrk.net 
- Puhe: Pentti Laamanen
- Musiikkiryhmä
- Myyjäiset ja kahvi
Järjestävät: Oulun Lähetysseura-
kunta ja Pohjoisen Sydän ry
Olet sydämellisesti tervetullut!

Pe 12.10. klo 18.30 Varhaisnuortenilta.
Su 14.10. klo 16.30 Pyhäkoulu,  
klo 17 Seurat Esko Leinonen.
Tervetuloa!
www.oulunrauhansana.fi

Usko ja epäusko, syysseurat 14.10. 
Tuomiokirkko. Messu: Heikki Hilvo
Seurat, ruk. huone klo 13. 
Heikki Hilvo, Risto Junttila.
Kahvi klo 14.
Lauluseurat, klo 14.40. 
Ilpo Nurmenniemi.
Seurat klo 16. Heimo Mattila, 
Niilo Kajalainen.
Tervetuloa!

OULUN SEUDUN 
UUSHERÄYS

Koulukatu 41 www.uusherays.fi

Su 14.10. Jumalanpalvelus klo 11.00. Sotilaskokous noin 12.30.
Ma 15.10. Kotiliitto klo 13.00.

OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT!

To 11.10 klo 19 Rukousilta. Mika Martinmäki, 
Tuomo Ruuska. Pe 12.10. klo 18 Varkki-ilta 
10-14-vuotiaille. La 13.10 klo 16 Kotikokous 

Tuomaaloilla, Siulatie 5, Kiviniemi, Haukipudas klo 18 K-20-Ilta 20-35 vuotiail-
le nuorille aikuisille. Su 14.10. klo 11 Aamukirkko, pyhäkoulu, Saints`Club 
koululaisille, Henri Tuhkala & K-20 bändi. Ti 16.10. klo 18 ALFA-kurssi, aihe:
Miksi ja miten rukoilen? Ke 17.10. klo 18 Nuortenilta. To 18.10 klo 19 Lähde
-ilta, Risto Wotschke, Armas Lindberg, God’s Bell, rukouspalvelua, tarjoilu   
www.oulu.svk.fi Tervetuloa!

Hengellinen koti löytyy turistikohteestakin
Thaimaan suosituimpien 
lomakohteiden, Pattayan 
ja Phuketin, kaduilla 
astelee vilkkaimman 
turistikauden aikana 
päivittäin yli 5 000 
suomalaista. Kaupungeista 
löytyvät myös suomalaiset 
kotikirkot, jotka tarjoavat 
hengellistä tukea.

Thaimaa ei tarjoa pelkästään 
polttavaa aurinkoa, palmu-
ja, valkoista hiekkaa, tyrs-
kyävää merta tai tyttöbaa-

reja. Suomalaisten suosituimmat 
lomakohteet Phuket ja Pattaya 
tarjoavat omalla kielellä Raama-
tun sanomaa niin sanotuissa ko-
tikirkoissa. 

– Kotikirkot ovat syntyneet 
tarpeesta. Yhä useammasta tu-
ristista tulee nykyisin osavuoti-
nen asukas, sanoo Pattayan koti-
kirkon pastori Risto Vierula. 

Pattayan kotikirkko tarjoaa 
hengellistä toimintaa ympäri vuo-
den, mutta varsinainen toimin-
takausi keskittyy marras-huhti-
kuulle, jolloin suomalaiset mie-
hittävät Pattayan. Hiljaisinta on 
toukokuusta heinäkuuhun. 

– Täällä osavuosittain asuvat 
suomenkieliset lentävät muutto-
lintujen tavoin Suomen suveen, 
sanoo Vierula. 

Kotoisesta nimestään huoli-
matta kotikirkko ei toimi aivan 
Risto Vierulan kotona, vaan ki-
venheiton päässä Royal Garden 
Marriott Hotelin kokoustiloissa. 

Minkälainen turisti hakeutuu 
kotikirkkoon? 

– Suurin osa on eläkeiän saa-
vuttaneita ihmisiä – yllättävää 
kyllä valtaosa on pohjoisen mie-
hiä. He tulevat hakemaan juttu-
seuraa sekä rauhaa, kertoo Vie-
rula. 

Rauhan hakemisen ymmärtää 
hyvin, kun katselee Pattayan me-
noa, vaikka kyseessä ei ole pahin 
turistikausi. Tyttöbaareja on vieri 
vieressä ja kaunis rantakatu heh-
kuu kuumuutta. 

Liikenne on uskomatonta. 
Moottoripyörillä ajavat eivät ky-
päräpakosta välitä. Pyörän pääl-
lä istuu vähintään kolme henkilöä 
ja sivusta katsojaa mietityttää on-
ko kuljettajan edessä istuva lapsi 
hengittävä turvatyyny.

Kävijämäärät 
nousussa
Pattayan kotikirkko aloitti toi-
mintansa vuonna 2002. Phuke-
tin jo aiemmin alkanut toimin-
ta osoitti, että hengellisyydelle 
on kysyntää, vaikka kyseessä oli-
si pelkkä lomamatka. Toiminta on 
kasvanut vuosi vuodelta. 

– Kotikirkon kävijämäärä oli 
tämän turistikauden aikana 1 500 
kävijää. Jumalanpalvelus on aina 
sunnuntaisin, kertoo Risto Vie-
rula. 

Thaimaan suurimman turisti-
paikan papin työhön kuuluu pal-
jon muutakin kuin kotikirkon ju-
malanpalvelus. Se on etsivää työ-
tä – ihmisten luokse menemistä. 

Thaimaassa ei ole sairaala- tai 
vankilapappeja, koska maa on 
buddhalainen. Sairaalat, poliisit 
tai vankilat eivät vapaaehtoisesti 
anna tietoja siitä, minkä maalaisia 
heillä on hoidossa tai pidätettynä. 
Tämän työn saa pappi tehdä itse. 

– Sairaalassa olevista maa-
miehistä saan tiedon viidakko-
rummun kautta, tai sitten Suo-
messa olevat sukulaiset ottavat 
yhteyttä ja pyytävät käymään. Po-
liisilaitoksella käyn itse välillä ky-
symässä, onko mahdollisesti suo-
malaisia pidätetty. Silloin tällöin 
on, Risto Vierula sanoo. 

Sairaalassakäynnit saattavat 
olla raskaita kokemuksia, sillä jos-
kus ihmisen elämänkaari päättyy 

vieraalla maalla. Erään tapauksen 
Vierula muistaa aina. 

– Sain tietää, että Pattayan sai-
raalassa on hoidossa vähän yli 
50-vuotias suomalainen mies. Kä-
vin katsomassa häntä usein, vaik-
ka hän oli ollut koomassa pitkään. 

Eräänä päivänä, kun olin sai-
raalassa, mies heräsi muutamaksi 
minuutiksi koomasta. 

– Ehdimme vaihtaa viimeiset 
sanat ja tuona aikana hän sai asi-
ansa kuntoon yläkerran kanssa. 
Oli hyvä mieli – ikävästä uutises-
ta huolimatta – ilmoittaa asia hä-
nen läheisilleen. 

– Se on muisto, jota kannan sy-
dämessäni. Miehen ei tarvinnut 
lähteä yksin ja hän sai herätä vie-
lä kerran kuuntelemaan Jeesuksen 
sanomaa, muistelee Risto Vierula. 

Hän vierailee viikoittain myös 
Pattayan slummeissa, paikoissa 
johon turistit eivät eksy. Vieru-
la vie siellä asuville lapsille ruo-
kapaketin. Thaimaassa ei ole yh-
teiskunnan järjestämää sosiaali-
huoltoa. Kaikki avustustoiminta 
on vapaaehtoisuuden varassa.

Halutessaan 
löytää
Kotikirkko pitää myös hengellisiä 
tilaisuuksia rannalla – paikassa 
jossa turistit varmasti ovat. Oman 
kielen kuuleminen vetää ihmisiä 
juttusille. 

– Moni tulee keskustelemaan ja 
on kiinnostunut. Monet ovat tul-
leet rantatapaamisen jälkeen ko-
tikirkkoon. Se on asia ,joka aina 
lämmittää, sanoo Vierula. 

Hän ei työnnä päätään myös-
kään sinne kuuluisaan pensaa-
seen, vaan näkee asiat sellaisina 
kuin ne arjen ja loma todellisuu-
dessa ovat. Kansan suussa Patta-
yaa kutsutaan miesten paratiisik-
si. Paikaksi, jossa kuka tahansa 
saa seuraa, kun on valmis mak-
samaan. 

Tämä on Pattayan arkipäivää. 

Su 14.10 klo 11.00  
LÄHETYSTILAISUUS

Ke 17.10.klo 19.00 SANAN JA  
RUKOUKSEN ILTA

TERVETULOA!
www.muhoksenhelluntaiseurakunta.fi

MUHOKSEN
HELLUNTAISEURAKUNTA
Veturitie 1, 91500 MUHOS

Opiskelija- & NuOrteN 
aikuisteN ilta

Koulukatu 41

Opiskelijat ja NA-ilta to 18.10. klo 19. 
Mikko Salmi: Elämää hallitseva häpeä.
Raamattupiiri ma 15.10. klo 14. Ruuth 3.
Tervetuloa!
OsUH ja Kristillinen OpintOKesKUs

 usko, 
epäuskon kamppailussa

Timo Hakkarainen ja Juhani Seppänen 
Järj. Suomen Raamattuopisto, Oulun tuomiokirkkosrk ja AO

SUNNUNTAIN 
OPETUSSEURAT
14.10. klo 15
Vanha pappila,
Asemakatu 6, juhlahuoneisto
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Nyt tarvitaan
elämän kokemusta
sekä ihmisistä välittämistä

Yrittäjyyden tukeminen
tuo hyvinvointia

Turvallinen tulevaisuuden
valinta

Jukka Kolmonen
pastori, yrittäjä
www.jukkakolmonen.net

Oulun vaalipiiri

ARJEN ASIALLA

TIINA SUUTARi

T
äm

än
 il

m
oi

tu
ks

en
 m

ak
sa

a 
eh

do
ka

s 
its

e.

OULU

412

Oulu turvalliseksi asua ja elää
Työtä tarvitseville töitä
Ikäihmisten palvelut kuntoon

FM Ryhmäpäällikkö

Ihmistä etsimässä.
KUNTAVAALIT 2012
Syksyn kuntavaalit lähestyvät. 
Nyt sinulla on mahdollisuus tavoittaa äänestäjät 
Kotimaa-yhtiöiden seurakuntalehden välityksellä.

Jopa 30% vaalialennus ilmoitushinnoista! 
Ota yhteyttä ja kysy lisää, annan mielelläni lisätietoa 
kuntavaali-ilmoitteluun liittyen.
Minna Zilliacus, puh. 020 754 2361/040 774 7777
www.kotimaa-yhtiot.fi /palvelut-ilmoittajille/kampanjat

505

www.mikkosalmi.com

Politiikkaa asiaankuuluvalla hartaudella

Mikko Salmi
pastori, 

viestintäalan 
yrittäjä

UUSI OULU – 
UUDET PÄÄTTÄJÄT

Hengellinen koti löytyy turistikohteestakin
Moni saa kuitenkin pettyä, sillä 
rahojen loputtua saa myös rakka-
us siivet. 

– Moni pettyy, kun on tullut 
hakemaan jotain, mitä ei sitten 
ole löytynyt. Pettymys voi kuiten-
kin haihtua, kun löytää toisenlai-
sen rakkauden. Rakkauden, joka 

Turistit löytävät sanantuojat. Suomen lippu ja Jumalan sana 
sekä tutut virret vetävät puoleensa palmujen varjossa. Sanat ja 
kitaransoitto ovat Risto Vierulalla hallinnassa.

Mar ia  Pa lo

ei vaadi rahaa ja joka kestää. 
Buddhalaisen maan suomalai-

set kotikirkot ovat tulleet jäädäk-
seen. Phuketin kotikirkko saa to-
dennäköisesti pikkuhiljaa oman 
vakituisen seurakuntansa, kun 
saareen avataan Thaimaan en-
simmäinen suomikoti kesäkuus-

sa. Siellä on asuinpaikat yli kol-
mellesadalle suomenkieliselle, 
jotka eivät tule lomailemaan, vaan 
asuvat suurimman osan vuotta 
suomikodissa.

MaRIa PaLo

Papilla kysyntää lomakohteissa
Monille oululaisille tuttu 
pappi Tarja Korpela viettää 
talven turistipappina 
Las Palmasissa.

Vantaan seurakuntayhty-
män pastori, mutta yli 20 
vuotta Oulussa – vuoteen 
2007 saakka – lehtorina ja 

pappina toiminut Tarja Korpela 
on lähdössä talven ja kevään ajak-
si turistipapiksi Espanjaan, loma-
kaupunkien klassikkoon Las Pal-
masiin.

Hei Tarja, miksi lähdet papiksi 
Kanariansaarille?

– Syitä on varmaan useita. Mi-
nulla on ollut pitkään haaveena 
tehdä työtä ulkomailla, esimer-
kiksi lähetystyössä. Lähteminen 
keikkapapiksi Las Palmasiin on-
nistuu tämänhetkisessä elämän-
tilanteessani. Aikuisikään tulleet 
lapset kehottivat äitiään muutok-
seen.

– Tykkään matkustamises-
ta. Joskus tien päällä ollessa olen 
miettinyt, millaista olisi työsken-
nellä muualla kuin Suomessa.

– Yksi syy lähtemiselle on se, 
että turistipappina saan tehdä 
paljon papin perustyötä, kuten 
toimittaa jumalanpalveluksia. 

Nykyinen työni johtavana kasva-
tustyön pastorina on paljon muun 
muassa kouluttamista. 

– Omaan työhönsä on hyvä ot-
taa välillä etäisyyttä. Suomen syk-
sy ei ole minulle mieluisinta vuo-
denaikaa, mutta pelkkä auringon 
ottaminen ei ole tässä se point-
ti. Raha ei myöskään ole syy, sil-
lä työstä maksettava korvaus on 
pieni.

Mitä kaikkea turistipappi tekee?
– Turistipapin tärkeää työtä 

ovat viikoittaiset messut. Tiedän 
jo nyt, että minulla on myös vih-
kimisiä. Joulukuinen päivämäärä 
12.12.2012 on saanut rakastavaisia 
liikkeelle. Toki turistipapin työtä 
ovat myös hautajaiset, mutta nii-

tä on harvemmin. Sielunhoito ja 
keskustelut kuuluvat turistipapin 
perustyöhön.  

Mitä odotat innokkaimmin työ-
keikaltasi?

– Me olemme täällä kotisuo-
messa tottuneet siihen, että kir-
kossa on iso virkakoneisto töissä. 
Gran Canarialla kirkollinen työ 
on pitkälle vapaaehtoisten toimi-
joiden varassa. Kirkko on tärkeä 
paikka suomalaisille Espanjassa. 
Odotan, että näen turistipappina 
läheltä, mitä se tarkoittaa, kun va-
paaehtoiset ottavat vastuuta kir-
kon toiminnasta.

Kirkon turisti- ja uussiirtolais-
työn työalasihteeri Leena Märsy-
lä, kuinka paljon pappeja on läh-
dössä tulevaksi talveksi turisti-
työhön?

– Keikkapappeja on lähdös-
sä kahdeksan. Heidän lisäkseen 
meillä on ympärivuoden toimivia 
pappeja muun muassa Thaimaas-
sa. Tarvitsisimme lisää mahdolli-
suuksia palkata pappeja esimer-
kiksi Kreikkaan, jossa on töissä 
vain yksi pappi ja kanttori. Kreik-
ka on suosittu turistikohde, ja siel-
lä myös asuu paljon suomalaisnai-
sia avioliitossa.

RIItta HIRvoNEN 

Tarja Korpela
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                      Eetterissä

Radio Dei 106,9 MHz, 
kaapeliverkossa 94,1 MHz

Radiopyhäkoulu lähetetään 
valtakunnallisena sunnuntai-
sin kello 8.45.
Su 14.10. klo 8.45 Radiopyhä-
koulussa pastori Heikki Karp-
pinen Karjasillan seurakunnas-
ta puhuu uskosta ja epäuskosta.
Aluelähetys su 14.10. klo 9–12. 
Klo 9.15 Armonpulla-ohjel-
massa on vieraana tiedottaja 
Hanna Lehtonen Ylä-Savon-
seurakuntayhtymästä. MS. 
Klo 9.30 Herätys eilen ja tä-
nään -ohjelmassa haastatellaan 
Tapio Pokkaa, joka on Lähetys-
järjestö Kylväjän lähetti ja tekee 
vapaaehtoistyötä Suomen Raa-
mattuopiston riveissä. MP. 
Klo 9.45 Oululaisen uskontun-
nustus -ohjelmassa terveysalan 
yrittäjä Teija Estabrook kertoo 
kuinka omat pienet lapset joh-
dattivat hänet Jumalan luokse. 
MB. 
Klo 10 messu Tuiran kirkosta. 
Messun toimittaa Päivi Jussi-
la, ja häntä avustaa Harri Fa-
gerholm. Kanttorina on Katri 
Sippola. 
Klo 11.30 radiopyhäkoulun uu-
sinta aamulta. 
Klo 11.45 Kurkistus kirkkoon 
-ohjelmassa vieraillaan Laes-
tadius-seminaarissa. Lapin yli-
opiston rehtori Mauri Ylä-Ko-
tola kertoo Lars Levi Lesta-
diuksen ajattelusta ja hänen ai-

kansa yhteiskunnallisista virta-
uksista. MP.

Toivon päivä
www.toivonpaiva.fi
To 11.10. klo 16.20 Herätys ei-
len ja tänään -ohjelmassa haas-
tatellaan Tapio Pokkaa, joka on 
Lähetysjärjestö Kylväjän lähetti 
ja tekee vapaaehtoistyötä Suo-
men Raamattuopiston riveis-
sä. MP.
Pe 12.10. klo 14.40 Päivän va-
linnassa vieraillaan Laestadius-
seminaarissa. Lapin yliopiston 
rehtori Mauri Ylä-Kotola ker-
too Lars Levi Lestadiuksen ajat-
telusta ja hänen aikansa yhteis-
kunnallisista virtauksista. MP.
Pe 12.10. klo 16.03–17 Toivon 
tuomiokapitulin teemana on 
Miten kirkko pärjää marginaa-
liryhmiensä kanssa? Vieraina 
Jan Ahonen Toivontuottajista 
sekä Heli Yli-Räisänen Krikko-
hallituksen tiedotuskeskukses-
ta. MS.
Ma 15.10.–ke 17.10. klo 16.20 
Armonpulla-ohjelma. MS
Ke 17.10. klo 16.40 Oululaisen 
uskontunnustus -ohjelmassa 
Pohjois-Suomen Romanit ry:n 
toiminnanjohtaja Allan Armas 
Lindberg kertoo, kuinka löysi 
nuoruudessaan Jumalan rak-
kauden. MB.
To 18.10. klo 16.20 Herätys ei-
len ja tänään -ohjelmassa va-
lotetaan minkälainen persoo-
na oli Urho Muroma, viiden-
nen herätysliikkeen syntyyn 

voimakkaasti vaikuttanut pu-
huja. MP.

Radio Pooki 88,0 MHz, 
kaapeliverkossa 89,5 MHz
Su 14.10. klo 9.45 Radiopyhä-
koulussa pastori Heikki Karp-
pinen Karjasillan seurakunnas-
ta puhuu uskosta ja epäuskos-
ta. Klo 10 radiojumalanpalve-
lus Nivalan kirkosta.

www.virtuaalikirkko.fi
Su 14.10. klo 10 messu Ou-
lun tuomiokirkosta. Messun 
toimittaa Jouko Lankinen, ja 
häntä avustaa Jonna Piirai-
nen. Saarnan pitää Heikki Hil-
vo. Musiikista vastaavat urkuri 
Péter Marosvári, kanttori Lau-
ri-Kalle Kallunki ja trumpetis-
ti Jussi Linnanmäki.

Palautteet ohjelmista
radiostudio.oulu@evl.fi, p. 044 
316 1563 (ma–pe), Oulun seu-
rakuntayhtymä, Radiostudio, 
PL 122, 90101 OULU

www.kempeleen-
seurakunta.fi. 
Su 14.10. klo 10 messu Pyhän 
Kolminaisuuden kirkossa. 
Pe 12.10. klo 18 Ekumeeninen 
kirkkoilta  Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa. 
To 18.10. klo 19 Gospeljuma-
lanpalvelus Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa.

Radio Dein toimittajien lyhenteet: MB = Marja Blomster, MP = Mervi Päivärinta, MS = Mikko Salmi

w w w .r ad i o d e i .fi

P L

YHTEISTYÖKUMPPANIT:

www.viktorklimenko.com
LIPUT:    ennakkoon 26 € ja 
 ovelta 31 € (sisältävät palvelumaksun)

 TV7-tukipuhelin 0600-10077  
(9.93 eur + pvm.)

Klimenkon Hengellisen musiikin parhaat 
palat nyt vihdoin saatavana 
samoissa kansissa.
3 cd:n kokoelmalevy 
”Kultaiset vuodet” 
sisältää artistin toivotuimpia ja 
koskettavimpia lauluja vuosien 
1980 – 2012 varrelta.
Bonuksena kolme kadoksissa 
ollutta laulua Klimenkon hengel-
lisen uran alkuvaiheilta. Yhteensä 
51 toinen toistaan koskettavampaa 
tulkintaa.

Levy julkaistaan Tampere-salin 
konsertissa Tampereella 28.9.2012.

2
0

1
2

viktor

KLIMENKO

3 CD

Pääsiäisenä 1980 ura taiteilijana oli ohi, sielu rikkoutunut, elämän lanka 

palanut loppuun. viktor klimenkon laulut oli laulettu.

Näin uskoi nurkkaan ahdistettu mies, villinä ja romanttisena kasakkana 

mainetta niittänyt ja suosiossa kylpenyt.

kun toivoa ei enää ollut, astui elämään uusi Herra. toivottomuuteen tuli 

pelastus, synnin rikkoman sydämen puhdisti armo.

Lauluun syntyi uusi sointi. Alkoivat taiteilijan kultaiset vuodet. Näistä 

kultaisista vuosista  juhlakokoelman levyt on tehty.   

klimenko_dvd_kannet_gold.indd   All Pages

11.9.2012   15.15

Liput R-kioskista tapahtuman:o 103048

OULU PE 26.10.
KLO 19.00  MADETOJA-SALI

Viktor Klimenko      
Kuunkuiskaajat

Isokatu 11, OULU   Tuomiokirkon vieressä
puh. 311 3354   Päivystys 24 h. puh. 0400 385 354

Asiakaspysäköinti sisäpihalla   www.hautaustoimisto.info

KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO
Yksilöllistä ja luotettavaa 

hautausalan palvelua vuodesta 1913

Paikkoja avoinna

1.1.2013 laajenevassa Oulun 
seurakuntayhtymässä on seitsemän 
seurakuntaa. 

www.oulunseurakunnat.fi

Yhtymään kuuluvassa Tuiran seurakunnassa on haettavana

Kanttorin 
viransijaisuus ajalle 22.11.2012–4.10.2013

sekä 

nUoriSotYÖnoHJaaJan 
viransijaisuus, joka on avoinna heti ja päättyy 30.6.2013

Kanttorin virkaa koskevat tiedustelut: 
kanttorien tiimiesimies Tommi Hekkala, p. 040 831 6226.

nuorisotyönohjaajan virkaa koskevat tiedustelut: 
johtava nuorisotyönohjaaja Terhi-Liisa Sutinen, p. 040 724 5446

Hakuilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Oulun seurakuntien 
kotisivulla osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi  > ajankohtaista ja 

vuoropuhelua > avoimet työpaikat.
Hakemukset pyydämme sähköisen rekrytointipalvelumme kautta 

26.10.2012 klo 15 mennessä.

Iin seurakunnassa haettavana:

Diakoniatyöntekijän viransijaisuus
1.12.2012 - 31.12.2013

Hakuilmoitus ja hakulomake (sähköinen haku) osoitteessa:
www.iinseurakunta.fi. Hakuaika päättyy 24.10.2012 kello 15.00.

Lisätietoja: kappalainen Matti Kinnunen p. 0400 618 832 tai 
kirkkoherra Tapani Ruotsalainen p. 040 515 7633 

Asemakatu 4     Puh: 08 311 2203 (24 h)     www.ala-aho.fi

PERINTEENÄ PALVELU - ELÄMÄNKAAREN VIIMEISELLE MATKALLE

Juho Ala-Aho 1874-19

54

Peittämättömin kasvoin
To 18.10. klo 18.00 Raatintie 8

(NMKY:n tila)

TV7:stä tuttu Johanna Tunturipuro
www.ilmestysmaja.fi, email trm@ilmestysmaja.fi

• testamentit, perun kirjoitukset, perinnönjaot ym. 
• kaikki riita-asiat.

LAKIAS IA IN TOIMISTO

JORMA HERTTUAINEN
varatuomari, ekonomi

Kauppurienkatu 23, OULU
Puh. 312 5640, 040 508 1675

YNNIN KIRKKOILTA
su 14.10. klo 17.00 Pyhän Tuomaan kirkossa

Esiintyy Lauluflikat, Oulun Fröökynät, Friidut, Junnut, Ynnin Pojat, 
Mieslaulajat ja Vaskiveikot. Puhe Stiven Naatus.
Kirkkokahvit TERVETULOA! Oulun NMKY ry
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Kol. 1: 19–23
Jumala näki hyväksi
      antaa kaiken täyteyden asua hänessä
      sekä hänen välityksellään tehdä 
sovinnon
      ja hänen ristinsä verellä vahvistaa 
rauhan
      kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja 
taivaissa.
    Tekin olitte ennen Jumalasta 
vieraantuneita ja häntä kohtaan 
vihamielisiä, kun elitte pahojen tekojenne 
vallassa. Mutta nyt hän on tehnyt teidän 
kanssanne sovinnon, kun Kristus omassa 
ruumiissaan kärsi kuoleman asettaakseen 
teidät pyhinä, nuhteettomina ja 
moitteettomina Jumalan eteen. Teidän 
on vain pysyttävä lujina uskon perustalla, 
horjahtamatta pois siitä toivosta, jonka 
teidän kuulemanne evankeliumi antaa. 
Tämä evankeliumi on julistettu kaikille 
luoduille taivaan alla, ja minusta, 
Paavalista, on tullut sen palvelija.

Joh. 7: 40–52
Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut 
väkijoukosta sanoivat: »Tämän täytyy olla 
se profeetta.» Toiset sanoivat: »Hän on 
Messias.» Mutta toiset epäilivät: »Ei kai 
Messias Galileasta tule! Kirjoituksissahan 
sanotaan, että Messias on Daavidin 
jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin 
kotikaupungista.» Näin ihmiset alkoivat 
kiistellä hänestä. Muutamat halusivat 
ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei 
kuitenkaan käynyt häneen käsiksi.
    Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet 
palasivat ylipappien ja fariseusten luo, 
ja nämä kysyivät: »Miksi ette tuoneet 
häntä?» Miehet vastasivat: »Yksikään 
ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin 
kuin hän.» Silloin fariseukset sanoivat: 
»Oletteko tekin antaneet eksyttää 
itsenne? Onko kukaan hallitusmies 
uskonut häneen? Tai yksikään fariseus? 
Tuo rahvas ei tiedä laista mitään - kirottuja 
kaikki!» Silloin Nikodemos, joka itse oli 
fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa 
Jeesusta, sanoi: »Eihän meidän lakimme 
mukaan ketään voi tuomita, ennen kuin 
on kuultu häntä ja otettu selville, mitä 
hän on tehnyt.» Mutta toiset sanoivat 
hänelle: »Taidat olla itsekin Galileasta. 
Tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta 
tule profeettaa.» 

Ihmisen pahimmat viholliset asuvat hänen oman päänsä sisällä: epäusko, ennakkoluulot, 
heikkoudet ja taipumus antaa periksi.

Kuinka pitkälle pääsisimmekään elämässä jos meissä säilyisi lapsen oppimisen halu ja 
kyky kehittyä? Pieni lapsi oppii kävelemään nousemalla itsepintaisesti jaloilleen yhä uudel-
leen, kymmenistä kaatumisista ja muksahduksista välittämättä. Kielen oppiminen, kirjoit-
taminen ja monet muut taidot seuraavat toinen toisiaan rivakkaa vauhtia.

Pian tahti hidastuu. Aikuisena kokeilemme jotain uutta asiaa kaksi tai kolme kertaa, 
mutta jätämme siihen. Olemme oppineet paljon, mutta valitettavasti olemme oppineet 
liian hyvin myös kuvitelman: ei meistä ole enää oppimaan uutta.

Pettymykset ja epäonnistumiset halvaannuttavat. Kuitenkin niiden pitäisi toimia juuri 
toisin päin: kun asiat eivät tule ilmaiseksi, opimme arvostamaan työntekoa ja yhä uudel-
leen yrittämistä. Ei pidä antaa periksi, eikä antaa ennakkoluulojen hämärtää näkökykyä 
siitä, mikä on elämässä hyvää ja tavoiteltavaa.

Pieneltä paikkakunnalta ei voi tulla mitään hyvää, uumoilivat kirjanoppineet kuulles-
saan Jeesuksesta. Ei Galileasta tule profeettaa, suurmiestä. Onhan se ennustettukin. Hei-
dän ennakkoluulonsa olivat suuremmat kuin kyky nähdä sydämellä. Niinpä taas he, jotka 
uskoivat ilman ennakkoluuloja, löysivät elämäänsä avun, ystävän ja täysin uuden merki-
tyksen ja suunnan.

Ajassamme ei ole muodikasta puhua synnistä tai armosta. Jeesuksen seuraaminen on 
pois laskuista. Mieleen hiipii: se on liian vaikeaa. Uskovan pitää olla sellainen ja tällainen. 
Mutta onko niin? Kannattaisiko meidän unohtaa ennakkoluulomme ja lähteä etsimään 
totuutta ja rakkautta, maksoi mitä maksoi?

tIMo JUNtUNEN
Hailuodon kirkkoherra

Sanan aika
Sunnuntai 14.10.2012
Psalmi: Ps. 78: 1–8
1. lukukappale: 4. Moos. 21:4–9
2. lukukappale: Kol. 1:19–23
Evankeliumi: Joh. 7:40–52

w
w

w
.s

xc
.h

u 
/ 

 P
ar

u
n 

B
at

ro

Usko ja ennakkoluulo



10    Nro 33    11.–18.10.2012

Kiiminki
Messu su 14.10 klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Juha Tahko-
korpi, saarna Matti Nuora-
la, kanttori Jarkko Metsän-
heimo. Messussa on tulkka-
us viittomakielelle.
Messu su 14.10. klo 13 Jäälin 
kappelissa. Toimittaa Miia 
Seppänen, kanttori Jarkko 
Metsänheimo. Musiikkiryh-
mä kvartetti.

Liminka
Messu su 14.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Aino Pies-
kä, saarnaa Senegalin lähet-
ti Marketta Filppa, avustaa 
Ilkka Tornberg, kanttori Mi-
ka Kotkaranta. Ekumeeninen 
lähetyspyhä. Messun jälkeen 
kirkkokahvitilaisuus, jossa 
Marketta kertoo lukutaito-
työstään. 

Lumijoki
Messu su 14.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Markku Töl-
li, kanttorina Maili Muuttola-
Junkkonen, ehtoollinen jae-
taan myös Lumilyhdyssä.

Muhos
Messu su 14.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Pekka Kyllönen, 
kanttorina Ossi Kajava. Mes-
sun jälkeen tasaustapahtuma 
seurakuntatalossa.

Oulunsalo
Messu su 14.10. klo 10 kir-
kossa. Toimittaa Tapio Kor-
tesluoma, saarnaa Jukka Jo-
ensuu, avustaa Minna Salmi, 
kanttorina Tuomo Kangas ja 
Taru Pisto. Jukka Joensuun  
tehtävään siunaaminen ja
vanhusten kirkkopyhä.

Rukous
Suuri Vapahtajamme.

Sinulle on annettu kaikki valta

taivaassa ja maan päällä.

Auta meitä uskomaan,

vaikka emme näe,

auta kulkemaan sanasi mukaan,

vaikka emme tiedä, mihin se johtaa.

Herra, niin helposti katsomme

vain itseemme ja puutteisiimme.

Opeta meitä katsomaan yksin sinuun.

Syvennä meissä luottamus siihen,

että sinä viet meidät läpi pimeyden

ja vaikeuksien.

Tätä rukoilemme sinun nimessäsi.

Rukous Kirkkovuosikalenterista

umalanpalvelukset ja messut kaikissa seurakunnissa 11.–18.10.2012

Oulun tuomiokirkko-
seurakunta
Messu su 14.10. klo 10 Oulun 
tuomiokirkossa. Saarna Heik-
ki Hilvo, liturgia Jouko Lanki-
nen ja avustaa Jonna Piirai-
nen. Urkurina Péter Maros-
vári ja kanttorina Lauri-Kal-
le Kallunki, trumpetisti Jus-
si Linnanmäki. Lähetys myös 
www.virtuaalikirkko.fi.
Esirukousmessu su 14.10. klo 
14 Heinätorin seurakuntata-
lossa. Toimittaa Anna-Ma-
ri Heikkinen, avustaa Heidi 
Karvonen ja kanttorina Lau-
ri-Kalle Kallunki. 

Messu su 14.10. klo 12 Pyhän 
Andreaan kirkossa. Toimit-
taa Heikki Karppinen, avus-
taa Maija Konttinen, kantto-
rina Ilkka Järviö.
Messu su 14.10. klo 12 Maik-
kulan kappelissa. Toimittaa 
Esa Nevala, kanttorina Pirjo 
Mäntyvaara.

Tuiran seurakunta
Messu su 14.10. klo 10 Tui-
ran kirkossa. Toimittaa Päivi 
Jussila, avustaa Harri Fager-
holm, kanttorina Katri Sip-
pola, kuoro Seniorilaulupiiri. 
Radiointi Radio Dei.
Messu su 14.10. klo 10 Pyhän 
Luukkaan kappelissa. Toimit-
taa Stiven Naatus, avustaa 
Riikka Honkavaara, kanttori-
na Laura Kumpula. 
Messu su 14.10. klo 12 Pyhän 
Tuomaan kirkossa. Toimittaa 
Hannu Ojalehto, avustaa Pasi 
Kurikka, kanttoreina Tommi 
Hekkala ja Anu Arvola-Gre-
us, Cappella pro Vocale -kuo-
ro. Anu Arvola-Greusin teh-
tävään siunaaminen, samal-
la vietetään lähetyssunnun-
taita. 
Eväsmessu su 14.10. klo 12 Ra-
jakylän seurakuntakodissa. 
Toimittaa Anna-Leena Häk-
kinen, avustaa Sami Riipinen, 
kanttorina Katri Sippola. Ra-
jakylän laulukerho.
Englanninkielinen messu su 
14.10. klo 16 Pyhän Luukkaan 
kappelissa. Toimittaa Ari Sa-
vuoja.
Iltamessu su 14.10. klo 18 
Tuiran kirkossa. Toimittaa Ju-
ha Valppu, avustaa Lauri Ku-
jala, kanttorina Laura Kum-
pula. Messussa rukouslaulu-
ja ja hiljaisuutta.
Viikkomessu ke 17.10. klo 
20 Tuiran kirkossa. Toimittaa 
Riikka Honkavaara, kanttori-
na Laura Kumpula.

Oulujoen seurakunta
Messu su 14.10. klo 10 Ou-
lujoen kirkossa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, avus-
taa Antti Leskelä, kanttori-
na Sanna Leppäniemi. Kirk-
kokuoro. 
Messu su 14.10. klo 12 Hin-
tan seurakuntatalossa. Litur-
gi Vesa Pöyhtäri, saarna Mat-
ti Rahja.
Sanajumalanpalvelus su 
14.10. klo 12 Huonesuon seu-
rakuntakodissa. Toimittaa 
Pentti Kortesluoma, kantto-
rina Lauri Nurkkala.
Gospelmessu su 14.10. klo 
16 Hintan seurakuntatalossa. 
Me uskomme yhteen Herraan 
Jeesukseen Kristukseen – Ni-
kean uskontunnustus tutuksi. 
Toimittaa Ilkka Mäkinen, Esa 
Rättyä ja housebändi.

YlI-II
Sanajumalanpalvelus su 
14.10. klo 10 Yli-Iin kirkos-
sa. Toimittaa Ilkka Mäkinen, 
kanttorina Anja Hyyryläinen.

YlIKIIMINKI
Sanajumalanpalvelus su 
14.10. klo 10 Ylikiimingin kir-
kossa. Toimittaa Olavi Isokos-
ki, kanttorina Leo Rahko.

Hailuoto
Sanajumalanpalvelus su 
14.10. klo 10 kirkossa. Toimit-
taa Timo Juntunen, kanttori-
na Kaisamarja Stöckell.

Haukipudas
Gospelmessu pe 12.10. klo 18 
kirkossa. 
Messu su 14.10. klo 10 kirkos-
sa. Toimittaa Martti Heino-
nen, saarna Paavo Kortenie-
mi, kanttorina Hannu Nieme-
lä, Haukiputaan Kirkon Ka-
marikuoro. Ekumeeninen kir-
kon lähetyspyhä ja Haukipu-
taan lähetysrenkaan 40-vuo-
tisjuhla seurakuntakeskuk-
sessa.

Kempele
Messu su 14.10. klo 10 Py-
hän Kolminaisuuden kirkos-
sa. Toimittaa Teemu Riihimä-
ki, avustaa Paulus Pikkarai-
nen, diakoni Elisa Metsän-
heimo, kanttori Marjo Irjala.  
Kappalainen Teemu Riihimä-
en tulosaarna.
Ekumeeninen kirkkoilta pe 
12.10. klo 18 Pyhän Kolmi-
naisuuden kirkossa. Mukana 
vesperissä metropoliitta Pan-
teleimon, Oulun ortodoksi-
sen seurakunnan kirkkoher-
ra Marko Patronen ja Kempe-
leen seurakunnan kirkkoher-
ra Pekka Rehumäki. Mukana 
kvartetit Oulun ortodoksises-
ta seurakunnasta ja Kempe-
leen seurakunnasta. Kirkko-
kahvit.
Kotikirkkoviikon iltakirk-
ko to 18.10. klo 18 vanhassa 
kirkossa. Toimittaa Vesa Ää-
relä, kanttorina Marjo Irja-
la. Ohjelmassa hartaus, lau-
lamme vanhasta virsikirjasta 
1600-luvun lopun virsiä ja tu-
tustumme vanhaan kirkkoon.
Gospeljumalanpalvelus to 
18.10. klo 19 Pyhän Kolminai-
suuden kirkossa.
Kuuntele Pyhän Kolminai-
suuden kirkon jumalanpalve-
lukset suorana netistä: www.
kempeleenseurakunta.fi.

Siikalatva
KeSTiLä
Messu su 14.10. klo 13 (huom. 
kelloaika) Kestilän kirkossa. 
Toimittaa Saila Karppinen, 
avustaa Sirkku Palola. Kant-
torina Unto Määttä. Tällä 
jumalanpalveluksella alkaa 
kestisten rippikoulu 2013.

PiiPPOLa
Messu su 14.10. klo 10 Piip-
polan kirkossa. Toimittaa Erk-
ki Piri, avustaa Sirkku Palola. 
Kanttorina Unto Määttä. Täl-
lä jumalanpalveluksella alkaa 
piipposten ja pulkkisten rip-
pikoulu 2013.

PyHänTä
Vanhustenviikon jumalan-
palvelus to 11.10. klo 10 Py-
hännän kirkossa. Toimittaa 
Perttu Kyllönen. Kanttori-
na Veijo Kinnunen. Siikalat-
van seurakunnan diakonissat 
avustavat jumalanpalveluk-
sessa. Ruokailu ja juhla seu-
rakuntatalossa.
Sanajumalanpalvelus su 
14.10. klo 13 Pyhännän kir-
kossa. Toimittaa Perttu Kyllö-
nen, saarna Anneli Toppinen. 
Kanttorina Veijo Kinnunen.

RanTSiLa
Siioninvirsimessu su 14.10. 
klo 13 Rantsilan kirkossa. Toi-
mittaa Merja Jyrkkä, saarnaa 
Juhani Kajava. Kanttorina Ar-
ja Leinonen, avustaa Oulun 
seudun virsikuoro. Herättä-
jänpäivä ja Rantsilan paikal-
lisosaston 50-vuotisjuhla. 
Kirkkokahvit ja juhlaseurat 
seurakuntatalossa.

Tyrnävä
Sanajumalanpalvelus su 
14.10. klo 10 Tyrnävän kirkos-
sa. Toimittaa Outi Pohjanen, 
kanttori Eeva-Maija Sorvari. 
Rippikoulun aloitusjumalan-
palvelus.

Karjasillan 
kirkko suljettu 

remontin vuoksi.

Karjasillan seurakunta
Tuomasmessu la 13.10. klo 
18 Kastellin kirkossa. Juontaa 
Pertti af Hällström, liturgina  
Heikki Karppinen, saarnaa 
Erja Järvi, avustaa Kaisa Jan-
ger ja Janne Kopponen sekä 
monet vapaaehtoiset mm. 
rukouspalvelussa. Musiikista 
vastaa Taina Voutilainen, Sa-
rastuskuoro, YA1 ja soitinryh-
mä. Messun jälkeen tarjotaan 
kahvia ja teetä vapaaehtois-
ten leipomine herkkuineen. 
Messu su 14.10. klo 10 Kastel-
lin kirkossa. Toimittaa Juhani 
Lavanko, avustavat Liisa Kar-
kulehto ja Päivi Rahja, kant-
torina Riitta Piippo. Kappe-
lin laulu. 60-vuotiaiden juh-
la. Kahvitilaisuus.
Messu su 14.10. klo 12 Kau-
kovainion kappelissa. Toimit-
taa Juha Vähäkangas, avus-
taa Päivi Rahja, kanttorina 
Sirpa Ilvesluoto.

Siikalatvan kirkkoherranvaalissa Piippolassa äänesti myös 101-vuotias Heidi Kauranen. Äänestyslappua leimaamassa oli vt. kirkkoherra Erkki Piri.
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Hartauselämä

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
laitoshartaus to 11.10. klo 
14, Sara Wacklin -koti, Kou-
lukatu 4. Jonna Piirainen.
Raamattupiiri to 11.10. klo 
16, Intiön seurakuntakoti. 
Jorma Kiviranta.
Aamupiiri la 13.10. klo 10, 
Vanha pappila. Juha Tervas-
kanto.
Sunnuntain opetusseurat su 
14.10. klo 15, Vanha pappila. 
Usko epäuskon kamppailussa 
– miksi? miten?
Opettajien raamattupiiri ma 
15.10. klo 16, Vanha pappila. 
laitoshartaus ti 16.10. klo 
14, Vesperkoti. Jouko Lanki-
nen.
Raamattupiiri ti 16.10. klo 
18, Intiön seurakuntakoti. 
Järjestäjänä Pohjois-Pohjan-
maan Kansanlähetys.
laitoshartaus ti 16.10. klo 
18.30, Kuntotalo, Uusikatu 
66. Jouko Lankinen.
Raamattupiiri ke 17.10. klo 
17, Heinätorin seurakunta-
talo. 
Keskiviikkoseurat ke 17.10. 
klo 18, Vanha pappila. Mark-
ku Niku.
Hiljaisuuden rukoushetki ke 
17.10. klo 19, Oulun tuomio-
kirkon krypta. Tilaisuuden 
järjestää Oulun NNKY ja Si-
napinsiemen ry.
Ompeluseurat to 18.10. klo 
18.30, Intiön seurakuntakoti.

Karjasillan seurakunta
Raamattupiiri to 11.10. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko.
Raamattupiiri to 11.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Rauhanyhdistyksen om-
peluseurat to 11.10. klo 18, 
Kaukovainion kappeli.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 12.10. klo 18, 
Kastellin kirkko. 
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 12.10. klo 18.30, 
Pyhän Andreaan kirkko.
Raamattupiiri ti 16.10. klo 
12, Kastellin kirkko. Miesten 
raamattupiiri ke 17.10. klo 
18, Karjasillan kirkko. 
Raamattupiiri to 18.10. klo 
18, Maikkulan kappeli. 
Torstai-illan raamattupiiri 
to 18.10. klo 18, Kastellin kir-
kon pappila.

Tuiran seurakunta
Raamattupiiri to 11.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen ompe-
luseurat pe 12.10. klo 18, Py-
hän Tuomaan kirkko. 
Oulun Rauhanyhdistyksen 
Kuivasjärven alueen ompe-
luseurat pe 12.10. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli.
Miesten piiri ti 16.10. klo 
18, Tuiran kirkko. Rovasti Pa-
si Kurikka puhuu aiheesta: 
"Uskonelämämme tarvitsee 
hoitoa."
lähetys- ja raamattupiiri ke 
17.10. klo 17, Pyhän Tuomaan 
kirkko. 
Pateniemen, Herukan ja Ra-
jakylän raamattupiiri ke 
17.10. klo 17.30, Pateniemen 
kirkko. 
Raamattupiiri to 18.10. klo 
12.30, Tuiran kirkko.
Rauhanyhdistyksen ompe-

luseurat to 18.10. klo 18.30, 
Tuiran kirkko.
Pateniemen, Herukan ja 
Rajakylän raamattupiiri ke 
31.10. klo 17.30, Pateniemen 
kirkko.

Musiikki ja kulttuuri

Karjasillan seurakunta
Kirjavirtaa pappilassa -luku-
piiri ke 17.10. klo 18, Kastel-
lin kirkko. Margaret Atwood: 
Herran tarhurit ja Cormac 
McCarthy: Tie.

Oulujoen seurakunta
YlI-II
Aikuisten laulukerho to 
18.10. klo 11, Ritva ja Eero 
Lammelalla.

Diakonia

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 3161 405. Koti-
käyntipyynnöt suoraan alu-
een diakoniatyöntekijöille.
Diakonian aamu tiistaisin klo 
9, Elohuone. Tarjolla maksu-
ton aamupala työttömille ja 
vähävaraisille vapaaehtois-
ten sekä diakoniatyönteki-
jän tarjoamana. Lue päivän 
Kaleva ja jutustele, hiljenny 
aamuhartauteen.
Työttömien ateria keskiviik-
koisin klo 11–12.30, Heinäto-
rin seurakuntatalo. Vapaaeh-
toisten valmistamaa kotiruo-
kaa, aterian hinta kaksi eu-
roa.

Karjasillan seurakunta
Diakonian ajanvaraus vas-
taanotolle maanantaisin klo 
9–11, p. (08) 5313 219 tai Kar-
jasillan diakoniatoimistolta. 
Aamupuuro torstaisin klo 
9–10, Kaukovainion kappe-
li. Alueen asukkaille torstai-
sin ilmainen, vapaaehtoisten 
valmistama aamupala, jo-
ka sisältää puuroa ja leipää 
lisukkeineen sekä kahvia ja 
teetä. Olet lämpimästi ter-
vetullut!
Diakoniapiiri ma 15.10. klo 
12, Kaukovainion kappeli.
Ystävänkamari ti 16.10. klo 
13, Kaukovainion kappeli. Ys-
tävänkamari on vapaamuo-
toinen kohtaamispaikka, jos-
sa kahvitellaan, keskustel-
laan ja hiljennytään hartau-
teen.
Maikkulan diakoniaryhmä ti 
16.10. klo 14–15.30, Maikku-
lan kappeli, takkahuone. 

Tuiran seurakunta
Diakonian ajanvaraus talou-
dellisissa asioissa maanantai-
sin klo 9–11, p. (08) 5314 616. 
Tapaamisajankohdan voit 
käydä sopimassa myös pai-
kan päällä. Muissa asiois-
sa keskusteluajasta tai koti-
käynnistä voi sopia suoraan 
oman alueen diakoniatyön-
tekijän kanssa.
Työttömien ruokailu tors-
taisin klo 12, Rajakylän seu-
rakuntakoti. Työttömille ja 
muille vähävaraisille. Aterian 
hinta 2 €.
Työttömien ateria perjan-
taisin klo 12, Pyhän Luuk-
kaan kappeli. Aterian hinta 

2 €. Voit ostaa ruokaa myös 
kotiin omassa astiassa. Lisä-
tietoja diakonissa Saila Luuk-
konen, p. 040 5747 092.
Juttutupa ma 15.10. klo 10, 
Pyhän Luukkaan kappeli. 
Juttutuvassa viikko alkaa aa-
muhartauden ja aamupalan 
merkeissä. Lisätietoja dia-
konissa Saila Luukkonen, p. 
040 5747 092.
Juttutupa ma 15.10. klo 
10.30, Koskelan seurakun-
takoti. Vierailemme Pyhän 
Luukkaan Juttutuvassa, jossa 
lähetyssihteeri Tarja Oja-Viir-
ret kertoo Nepalin matkasta. 
Lähtö Koskelan seurakunta-
kodin pihalta klo 10.15 omil-
la autoilla.
lämmitä lähimmäistä -ilta 
vapaaehtoisille ti 16.10. klo 
17–19 Koskelan seurakunta-
kodilla.
Pateniemen diakoniapiiri 
to 18.10. klo 13, Pateniemen 
kirkko. 
Palokan palvelukeskuksen 
seurakuntakerho to 25.10. 
klo 13.30, Palokan palvelu-
keskus. Mukana kappalainen 
Pasi Kurikka ja diakoni Heli 
Mattila.

Oulujoen seurakunta
Diakonian ajanvaraus maa-
nantaisin klo 9–11, p. (08) 
5313 519. 
Diakonian aamu maanan-
taisin klo 10.30–12, Myllyo-
jan seurakuntatalo. Tarjol-
la maksuton aamupala kai-
kenikäisille, mukana seura-
kunnan työntekijä ja vapaa-
ehtoisia.

YlI-II
Veteraanien virkistyspäivä 
to 1.11. klo 9–15, Yli-Iin seura-
kuntatalo. Ks. ilmoitus s. 14.

YlIKIIMINKI
Puuropäivä maanantaisin 
klo 11–12, Ylikiimingin seura-
kuntatalo. Puuropäivä perhe-
kerholaisille ja muille haluk-
kaille. Tervetuloa!

Seurakuntatyön  
erityispalvelut
KEHITYSVAMMAISET
Perhepiiri to 11.10. klo 12, 
Caritas. Ryhmä vanhemmil-
le, joilla on kehitysvammai-
nen lapsi.
Tainan tahdit ma 15.10. klo 
13.15, Tahkokankaan palve-
lukeskus, juhlasali. Musiik-
kia, virsiä ja hartaus kantto-
ri Taina Voutilaisen johdolla.
Musari ma 15.10. klo 17.30–
19, Heinätorin seurakuntata-
lo. Musiikki- ja leikkipainot-
teinen vertaistuki-ilta pien-
ten erityislasten perheille.

KuulOVAMMAISET
Viittomakielinen vanhus-
tenviikon juhla pe 12.10. klo 
12, Tuiran kirkko. Juhla al-
kaa messulla jonka toimittaa 
Mikkelin piirin kuurojenpap-
pi Seppo Laukkanen, avustaa 
rovasti Leila Ikonen, kantto-
ri Taina Voutilainen. Juhlapu-
hujana kansanedustaja Pirk-
ko Mattila. Uuden Oulun ter-
vehdyksen tuo kaupunginval-
tuutettu Marja-Leena Kemp-
painen.

NäKöVAMMAISET
Näkövammaisten raamat-
tu-ja keskustelupiiri to 11.10. 
klo 13–14.30, Caritas-koti, Ca-
ritas-sali. Tule tutkimaan Raa-
mattua ja luotsaamaan elä-
mää pintaa syvemmältä. Kah-
vitarjoilu. Opasystävä on vas-
tassa pihalla pääoven lähei-
syydessä klo 12.30 alkaen.
Vanhusten viikon juhla pe 
12.10. klo 13–15, Saalastinsa-
li, yliopisto. Hieno juhlaohjel-

ma ja kahvitarjoilu. Bussikul-
jetus koko kaupungin alueel-
ta. Opasystävä järjestyy mat-
kaan halutessasi. Ota yhteys 
Paulaan, p. 050 4305 178.
Tuomasmessu la 13.10. klo 
18, Kastellin kirkko. Osallis-
tutaan porukalla. Kokoon-
nutaan Kastellin kirkon pi-
halle n. 17.45. Opasystävä on 
vastassa kirkon parkkipaikal-
la. Messun jälkeen on kahvi-
ja teetarjoilu.
Retki Haaparantaan ke 14.11. 
PPN:ry:n ja seurakunnan jär-
jestämä retkipäivä Ikealle, 
jonka yhteydessä myös run-
saasti muita kauppoja. Ruo-
kailut ja kahvittelut omakus-
tanteisesti. Lähtö linja-au-
toaseman tilausajolaiturista 
klo 9 ja paluu samaan paik-
kaan n. klo 17. Ilmoittaudu 
1.11. mennessä, p. (08) 3115 
653 tai yhdistys@ppnry.net. 
Huom. erillistä retkikirjettä 
ei lähetetä.
Näköpiiri – yhdessäoloa nä-

kövammaisille ti 16.10. klo 
13–14.30, Caritas-koti, Cari-
tas-sali. Opasystävä on vas-
tassa klo 12.30 alkaen Cari-
tas-kodin pihalla pääoven lä-
heisyydessä.

PäIHDETYö
Aamukahvihetki pe 12.10. 
klo 9–10, Diakoniset erityis-
palvelut. Tule aamupalalle.
Tarjoamme päivän sanan ja 
mukavan seuran lisäksi kah-
via/teetä, sämpylää, jogurt-
tia, tuoremehua, hedelmiä. 
Lisätietoja diakonissa Teller-
vo Kianto, p. 040 7564 022. 
Naistenryhmä pe 12.10. klo 
13, Diakoniset erityispalvelut. 
Tavoiteryhmä ma 15.10. klo 
14.30–16, Diakoniset erityis-
palvelut.

Lähetys
Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja avoinna ma–ke, pe klo 
10–14. Kirpputoritavaraa ja 

enot Oulussa 11.–18.10.2012M
Vanhustenviikkoa juhlitaan 

Linnanmaalla ja Tuirassa

Valtakunnallista vanhustenviik-
koa vietetään tänä vuonna 7.–
14.10. teemalla Yhdessä Vah-
vempia.

Vanhustenviikon juhla järjestetään 
perjantaina 12.10. kello 13 Oulun yli-
opiston Saalastinsalissa, osoitteessa 
Pentti Kaiteran katu 1. Juhlaan odote-
taan noin 400 vanhusta eri puolilta Ou-
lua. Tapahtuman avaa Yle Oulun toi-
mittaja Kati Jurkko. Muita puhujia ovat 
rovasti Jaakko Granlund sekä ODL:n 
diakoniajohtaja Hannu Rahikainen.

Juhlassa esiintyy Oulujoen seura-
kunnan lapsikuoro aCorde, sekä Virve 
Karen (sopraano) ja Ilkka Virta (kita-
ra). Yhteyslaulua säestää kanttori Lauri 
Nurkkala. Tilaisuudessa nähdään Poh-
jan Akkojen Oulu ja meri -tanssiesitys. 
Lopuksi juodaan juhlakahvit.

Juhlaan järjestetään ilmainen linja-
autokuljetus. Katso bussikuljetuksen ai-
kataulu ja reitit sivulta 13 tai  Oulun seura-
kuntien internetsivuilta www.oulunseura-
kunnat.fi/nyt. Juhlan järjestävät Oulun 
kaupungin vanhustyö, Oulun ev.lut. 
seurakunnat, Oulun seudun ammatti-
opisto sekä Oulun seudun omaishoita-
jat ja läheiset ry.

viittomakielinen
juhla tuirassa
Tuiran kirkossa järjestetään perjantai-
na 12.10. oma vanhustenviikon juhla 
viittomakielisille ikäihmisille. Tavoit-
teena on, että eri tavoin kommunikoi-
vat ihmiset voivat osallistua tapahtu-
maan tasavertaisesti täysivaltaisina vie-
raina.

– Juhlaan odotetaan noin sataa vie-
rasta, diakoniatyöntekijä Anne-Mari 
Kyllönen kertoo.

Juhla alkaa kello 12 messulla, jon-
ka toimittaa Mikkelin piirin kuurojen-
pappi Seppo Laukkanen. Juhla jatkuu 
lounaalla ja ohjelmaosuudella seura-
kuntasalissa. Juhlapuheen pitää kan-
sanedustaja Pirkko Mattila. Uuden 
Oulun tervehdyksen tuo kaupungin-
valtuutettu Marja-Leena Kemppainen.

Puheitten lisäksi ohjelmaan kuuluu 
muun muassa Palvelukeskus Runolan 
esitys ja Kangaspuiston päiväkodin las-
ten laululeikki-esitys.

Juhlan järjestävät Oulun ev.lut. seu-
rakunnat, Kuurojen Liitto ry, Kuuro-
jen Palvelusäätiö ja Suomen Kuuro-
sokeat ry.

Diakonian
aamu

maanantaisin
klo 10.30–12

Myllyojan
seurakuntatalossa.

Tarjolla maksuton 
aamupala kaikenikäi-
sille, mukana seura-
kunnan työntekijä ja 

vapaaehtoisia.
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Esirukoilija
Ulla-Christina 

Sjöman Oulussa

Lauantaina 20.10. kello 16 Oulun tuomiokirkos-
sa järjestetään Sanan ja rukouksen ilta, jossa on 
puhujana esirukoilija Ulla-Christina Sjöman. 
Hän pitää aluksi raamattutunnin rukoukses-

ta, minkä jälkeen hän rukoilee lapuille kirjoitettujen 
rukousaiheiden puolesta. Tilaisuuden alussa on kap-
palainen Anna-Mari Heikkisen pitämä alkuharta-
us. Musiikista vastaa kanttori Lauri-Kalle Kallunki.

Ulla-Christina Sjömanin esirukoustyö alkoi 
vuonna 1973 Helsingin Munkkiniemessä osana 
Luukkaan seurakunnan jumalanpalvelusta. Pian al-
koivat myös Suomen ensimmäiset sanan ja rukouk-
sen illat. Kun Munkkiniemen kirkko kävi ahtaaksi, 
toiminta siirtyi paljon suurempaan Munkkivuoren 
kirkkoon, missä rukousillat ovat nyt jatkuneet yli 
kolmen vuosikymmenen ajan.

86-vuotias lehtori on uskollinen Jumalan anta-
malle kutsulle kuunnella Häntä rukoustyössään. 
Vuosikymmenten ajan Sjöman on kantanut ruko-
uksissaan suomalaisten kipua ja kärsimystä, surua 
ja sairautta. Sjömanin viesti meille kaikille on, että 
Jumala kuulee rukoukset, Hän voi auttaa kaikkein 
vaikeimmassakin tilanteessa.

enot Oulussa 11.–18.10.2012M

uusia pajan tuotteita, tarjol-
la myös kahvia. Pajassa teh-
dään käsitöitä ja askarrel-
laan. Lahjoituksia otetaan 
vastaan. Osoite Nokelantie 
48 B, p. 044 316 1720. 
Cafe Krypta torstaisin klo 11–
16, Oulun tuomiokirkon kryp-
ta. Esteetön kulku kirkkotar-
hasta Isokadun puolelta.
Ruumiillinen rukous pe 5.10. 
klo 12, Siipi – lähetyksen puo-
ti ja paja. Satu Saarinen.
Pyörien syyshuolto pe 12.10. 
klo 10–14, Siipi – lähetyksen 
puoti ja paja. Ks. ilmoitus s. 
14.
Pyhät kuvat pe 12.10. klo 12, 
Siipi, lähetyksen puoti ja pa-
ja. Anna-Mari Heikkinen.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Torstain raamattupiiri to 
11.10. klo 13, Vanha pappila. 
Rovastinsali. Mukana pastori 
Anna-Mari Heikkinen.
lähetys- ja raamattupiiri to 
11.10. klo 14, Vanha pappila. 
Pasi Kurikka.
Torstain raamattupiiri to 
18.10. klo 13, Vanha pappila. 
Rovastinsali. Mukana pastori 
Anna-Mari Heikkinen.
lähetys- ja raamattupiiri to 
18.10. klo 14, Vanha pappila. 
Ulla Säilä.

Karjasillan seurakunta
lähetysilta – Etu-Aasian työ 
ti 16.10. klo 18–20, Kauko-
vainion kappeli. Tuoreimpia 
kuulumisia ja kuvia alueelta. 
Kahvitarjoilu.

Tuiran seurakunta
Käsityökahvila ti 16.10. klo 
13, Koskelan seurakuntako-
ti. Tule tekemään käsitöitä 
kahvikupposen äärelle lähe-
tystyön myyjäisiin tai itselle. 
Opetellaan yhdessä uusia tai-
toja tai kerrataan vanhoja. 
lähetyspiiri ma 15.10. klo 14, 
Tuiran palvelukeskus.

Oulujoen seurakunta
Raamattu- ja lähetyspiiri to 
11.10. klo 18, Hintan seura-
kuntatalo, 3. krs.
Raamattu- ja lähetyspiiri ma 
15.10. klo 18, Myllyojan seu-
rakuntatalo, Ystävänkamari. 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
ma 15.10. klo 18.30, Oulujo-
en pappila. 

yLi-ii
lähetysilta ke 17.10. klo 18, 
Risto ja Helmi Liljebladin koti.

YlIKIIMINKI
Piispankamari perjantaisin 
klo 11–14, Ylikiimingin asu-
kastupa. Lähetyksen kirppu-
torikahvila.
lähetys- ja diakoniailta ti 
16.10. klo 18, Ylikiimingin 
seurakuntatalo. Näkövam-
maistyöstä kertomassa näkö-
vammaistyön diakoniatyön-
tekijä Paula Mustonen.

lekin! Liikkumisen lomas-
sa on luontevaa vaihtaa aja-
tuksia toisten kanssa ja saa-
da uusia ystäviä. Lisätietoja: 
mari.tuokkola@evl.fi ja mari.
flink@evl.fi.

OPISKElIJAJäRJESTöT
Körttiopiskelijoiden ja 
nuorten aikuisten seurat la 
13.10. klo 14, Sanna ja Juuso 
Pitkäsellä. 
OPKOn opiskelijailta la 
13.10. klo 18.30–21. Kaste – 
teille ja teidän lapsillenne, 
Janne Koskela.
Kansanlähetyksen 3K-ilta 
ma 15.10. klo 18.30, Lähetys-
koti, Torikatu 9 A 32. 
Evankelisten opiskelijoiden 
teemailta ke 17.10. klo 18.30, 
Pyhän Luukkaan kappeli. Ter-
veisiä Etelä-Koreasta, aktio-
laiset.

Seniorit

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Eläkeläisten kerho to 11.10. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo. 
Eläkeläisten kerho to 11.10. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti.
Tarinatupa ke 17.10. klo 13, 
Intiön seurakuntakoti. 
Eläkeläisten kerho to 18.10. 
klo 10.30, Heinätorin seura-
kuntatalo.
Eläkeläisten kerho to 18.10. 
klo 12.30, Intiön seurakunta-
koti.

Karjasillan seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 15.10. 
klo 12, Maikkulan kappeli. 
Eläkeläiskerho to 18.10. klo 
12, Pyhän Andreaan kirkko.
Eläkeläisten kerho to 18.10. 
klo 13, Kastellin kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 18.10. 
klo 13.30, Karjasillan kirkko.

Tuiran seurakunta
Tuiran seurakunnan van-
hustyön linja keskiviikkoisin 
klo 9–11 puhelinnumeros-
sa (08) 5314 616. Numeroon 
voit soittaa, kun olet yksin 
tai kaipaat kuuntelijaa, kun 
haluat puhua sinulle tärkeis-
tä asioista tai kun haluat pyy-
tää kotikäyntiä tai jättää soit-
topyynnön.
Eläkeläisten kerho to 11.10. 
klo 13, Tuiran kirkko. 
Eläkeläisten kerho to 11.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko.
Eläkeläisten kerho to 11.10. 
klo 13, Koskelan Palvelukeskus. 
Rajakylän eläkeläistenker-
ho to 11.10. klo 14.30, Raja-
kylän seurakuntakoti.
Eläkeläisten kerho to 18.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirkko.
Seniorien laulupiiri to 18.10. 
klo 13.30, Tuiran kirkko. Ter-
vetuloa laulamaan yhteislau-
luja ja kuuntelemaan musiik-
kia. Mukana Katri Sippola ja 
Paula Kyllönen. 
Seniorien laulupiiri to 25.10. 
klo 13, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tervetuloa laulamaan yh-
teislauluja ja kuuntelemaan 
musiikkia. Kanttori Katri Sip-
pola säestää.

Oulujoen seurakunta
Eläkeläisten kerho ma 15.10. 
klo 12, Sanginsuun seurakun-
takoti. 

Eläkeläisten kerho ma 15.10. 
klo 13, Hintan seurakuntata-
lo.
Aikuisten kuntopiiri ke 
17.10. klo 17, Hintan seura-
kuntatalo.
Seurakuntakerho to 18.10. 
klo 10, Huonesuon seurakun-
takoti.
Eläkeläisten kerho to 18.10. 
klo 13, Myllyojan seurakun-
tatalo.
Eläkeläisten kerho to 18.10. 
klo 14, Hoikantien Palveluti-
lat.

yLi-ii
Torstaikerho to 11.10. klo 11, 
Yli-Iin seurakuntatalo. 

yLiKiiMinKi
laulukerho to 11.10. ja 18.10. 
klo 10, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. Ohjelmassa yhteislau-
lua , soittoa chimes-soittimil-
la ja muuta musiikkiin liitty-
vää toimintaa.
Porinakerho ma 15.10. klo 10, 
Vanhustentalon kerhohuone. 
Eläkeläistenkerho ti 16.10. 
klo 10, Ylikiimingin seurakun-
tatalo. 

Leirit ja retket
Katso kooste s. 13.

Kuorot ja kerhot
Kuoroista ja kerhoista lisä-
tietoa osoitteesta www.ou-
lunseurakunnat.fi/kalenteri.

Oulun seudun virsikuoron 
harjoitukset maanantaisin 
klo 18 Kaukovainion kappe-
lissa.
Puutyökerho ma 15.10. klo 
9, Siipi – lähetyksen puoti ja 
paja. Kerho kokoontuu maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin.
Kivi- ja tiffanylasikerho ti 
16.10. klo 10, Pyhän Tuomaan 
kirkko. Sisäänkäynti pääoves-
ta oikealle, kirkon kellaritiloi-
hin.

Lapset ja lapsiperheet
Kaikki pyhäkoulut ja perhe-
kerhot löytyvät osoitteesta 
www.oulunseurakunnat.fi/
perhetapahtumat.
Muskareista lisätietoa 
www.oulunseurakunnat.fi/
muskari.

Varhaisnuoret
Kaikki Oulun seurakuntien 
varhaisnuorten kerhot löy-
dät osoitteessa oulunseura-
kunnat.fi/kalenteri.

nuoret
Nuorten syyslomaleiri 19.10.–
23.10, Juuman leirikeskus.
Ks. ilmoitus s. 13.

Oulun tuomiokirkko- 
seurakunta
Nuorisotyön päivystys ke 
17.10. klo 15–17, Elohuone. 
Piipahda tai viivähdä rupat-
telemaan kuulumisia tai is-
tahtamaan hetki teekuppo-
selle ja pienelle välipalalle.
Nuorten avoimet ovet ke 
17.10. klo 18–21, Elohuone. 
Paikka, aika ja tila vain olla. 
Halutessasi voit pelata, poris-
ta tai nauttia kupposen kuu-
maa.

Karjasillan seurakunta
Karjasillan seurakunnan toi-
sen vuoden isoskoulutus to 
11.10. klo 17.30–19, Karjasil-
lan kirkko. Jatkokoulutus en-
simmäisen vuoden koulutuk-
sen suorittaneille. Ilmoittau-
du mukaan laittamalla nime-
si, osoitteesi, s-postiosoittee-
si ja puhelinnumerosi viestinä 
suoraan Jennille, p. 044 3161 
452 tai jenni.koskenkorva@
evl.fi. Koulutukset joka toi-
nen viikko torstaisin.

Tuiran seurakunta
Isoskoulutusleirit syksy II 
12.–14.10.,  Rokuan leirikes-
kus. Lisätietoja Ninalta, p. 040 
5245 944, nina.peltola@evl.
Nuorten yökahvila pe 12.10. 
klo 20–23, Kaijonharjun nuo-
risotalo. Yläkouluikäisille 
nuorille paikka, jossa voi pe-
lailla ja tutustella uusiin ih-
misiin. Yökahvilassa on aina 
paikalla seurakunnan nuo-
risotyönohjaaja ja koulute-
tut ohjaajat sekä kaupungin 
nuoriostyöntekijä. Illat ovat 
päihteettömiä ja energiajuo-
mavapaita. Lisätietoja Anssi 
Putilalta, p. 050 3408 982 tai 
anssi.putila@evl.fi.

nuoret aikuiset
Ilmaisutaidon ryhmä keski-
viikkoisin klo 17.30–19, Hei-
nätorin seurakuntatalo. Tu-
le mukaan esiintymisestä in-
nostuneeseen ryhmään! Ai-
kaisempaa kokemusta et tar-
vitse. Mukaan tarvitaan myös 
puvustuksesta ja lavastukses-
ta kiinnostuneita henkilöi-
tä. Tarkoitettu täysi-ikäisille, 
yläikärajaa ei ole! Lisätietoja: 
mari.tuokkola@evl.fi.
lenkkiryhmä torstaisin klo 
18–20, Heinätorin seurakun-
tatalo. Kaikille, jotka halua-
vat aloittaa liikkumisen hy-
vässä seurassa. Sopii niin 
huippu- kuin rapakuntoisil-

A r k i s to

lähetys- ja
raamattupiiri

keskiviikkona 
17.10. klo 17

Pyhän Tuomaan
kirkossa.

Virsi-ilta
maanantaina
15.10. klo 19

Ylikiimingin kirkossa.

Tervetuloa laulamaan 
yhdessä virsiä! 

Ylikiimingin 
puhaltajat säestää 

johtajana 
Tuomo Rahko.

Neulansilmä
torstaina

11.10. klo 17–19
Hönttämäen

seurakuntatalossa.

Kaikenikäisten naisten 
ja tyttöjen käsityöker-
ho, joka on tarkoitettu 
sekä suomalaisille et-
tä maahanmuuttajil-
le. Tervetuloa mukaan 
oppimaan tai opetta-
maan! Lisätietoja Sa-
ri Meriläinen,  p. 040 
5583 294 ja Katja Hai-
pus, p.  044 3161 459.

TaivasKlubit
12.10. Karaoke

19.10. Tuomas Auvinen band

Elohuone, Isokatu 11 B
Keikka alkaa klo 21. Vapaaehtoinen ohjelma- 
maksu 2 € Kirkon Ulkomaanavun työlle

www.elossa.fi
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Tuiran seurakunta
Tuiran Kirkkokuoro ti 16.10. 
klo 14, Tuiran kirkko. Lisä-
tietoja Heikki Jämsä, p. 040 
5747 089.

Psalmikvartetti ti 16.10. klo 
18, Tuiran kirkko. Lisätieto-
ja Heikki Jämsä, p. 040 5747 
089.

Pyhän Tuomaan lapsikuoro, 
isojen ryhmä ke 17.10. klo 
16.30, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tarkoitettu 12–17-v. ty-
töille ja pojille. Ohjelmistoon 
kuuluvat 1–3-ääniset erityy-
liset laulut. Ryhmään pääsee 
laulunäytteen perusteella. Il-
moittautumiset ja tieduste-
lut kanttori Anu Arvola-Gre-
us, p. 044 3161 463.

Pyhän Tuomaan lapsikuo-
ro, pienten ryhmä ke 17.10. 
klo 18, Pyhän Tuomaan kirk-
ko. Tarkoitettu 7–12-v. tytöil-
le ja pojille. Perehdytään lau-
lamisen perusteisiin ja kuoro-
laulun saloihin. Ohjelmistoon 
kuuluvat 1–2-ääniset erityy-
liset laulut. Ryhmään pääsee 
laulunäytteen perusteella. Il-

moittautumiset ja tieduste-
lut kanttori Anu Arvola-Gre-
us, p. 044 3161 463.

Oulujoen seurakunta
Neulansilmä to 11.10. klo 17–
19, Hönttämäen seurakunta-
talo. Kaikenikäisten naisten 
ja tyttöjen käsityökerho, jo-
ka on tarkoitettu sekä suo-
malaisille että maahanmuut-
tajille. Tervetuloa mukaan 
oppimaan tai opettamaan! 
Lisätietoja: Sari Meriläinen, 
p.  040 558 3294 ja Katja Hai-
pus, p. 044 316 1459. 
Fransupiiri ti 16.10. klo 17–
21, Myllyojan seurakuntata-
lo.

Muut menot  

60-vuotiaiden juhla su 14.10. 
klo 10, Kastellin kirkko.
"Hurmioituneet kasvot" - 
runotapahtuma su 14.10. klo 
18, Ylikiimingin seurakunta-
talo. Ks. ilmoitus s. 14.
Kaatuneitten omaiset ma 
15.10. klo 12, Vanha pappila.

Koululaulujen ja kansanlau-
lujen ilta ke 17.10. klo 18–20, 
Koskelan seurakuntakoti. Ks. 
ilmoitus s. 14.
Tuiran seurakunnan vanho-
jen isosten ilta to 18.10. klo 
17–18.30, Tuiran kirkko. Lisä-
tietoja vanhojen isosten toi-
minnasta saat nuorisotyön-
ohjaaja Terhi-Liisa Sutiselta, 
p. 040 724 5446 tai terhi-lii-
sa.sutinen@evl.fi.
luontokuvanäyttely Pyhän 
Luukkaan kappelilla loka-
kuun ajan.
"Puhalla minut liekkiin!" 
Parisuhteen seksuaalisuu-
desta to 8.11. klo 18, Oulu-
joen pappila. Johdantoa iloi-
seen parisuhdeseksiin!
Rikasta minua -parisuhde-
kurssi 16.–18.11., Suvelan lei-
rikeskus. Kurssilla keskity-

tään suhteen vahvuuksiin ja 
mahdollisuuksiin. Kurssi so-
pii pariskunnille, joilla ei ole 
meneillään kriisivaihetta suh-
teessaan. Kurssin järjestämi-
sestä vastaa Kiimingin seura-
kunta yhteyshenkilönään Rii-
na Moilanen. Kurssin hinta 
täyshoidolla Kiimingin seura-
kuntalaisille 120 € / pariskun-
ta ja muille 160 € / pariskun-
ta. Ilmoittautumiset 26.10. 
mennessä Riina Moilaselle, 
p.  040 5609 678.

Kansainvälisyys  

English Service su 14.10. klo 
16, Pyhän Luukkaan kappeli. 
Englanninkielinen jumalan-
palvelus, kerran kuukaudes-
sa messu. Ks. ilmoitus s. 14.

Nuorten syyslomaleiri
19.–23.10. Juuman leirikeskuksessa.

Leirillä väkerrämme kaikenlaista mukavaa ulkona 
ja sisällä. Saunomme, uimme, ulkoilemme, 
leikimme, askartelemme ja hiljennymme.
Leirin hinta on 40 euroa, sisältäen matkat, 
majoituksen, ruokailut, ohjelman ja vakuutuksen 
seurakuntien jäsenille.
Lisätietoja: Anssi Putila, p. 050 3408 982, Jone 
Heikinheimo, p. 040 7379 643 ja Mono Kuoppala, 
p. 040 5747 124.

Adventtileiri 1.–3.-luokkalaisille
30.11.–2.12. Hietasaaren kaupunkileirikeskuksessa. 

Tervetuloa aloittamaan adventinaika ja 
valmistautumaan jouluun Karjasillan ja Oulun 
tuomiokirkkoseurakunnan yhteiselle leirille! 
Leirillä leikitään, askarrellaan, hiljennytään 
Raamatun sanoman äärellä, pelataan ja 
vietetään mukavaa leirielämää hyvässä 
seurassa. Leirille ovat etusijalla Karjasillan ja 
Oulun tuomiokirkkoseurakunnan alueella 
asuvat. Sinne otetaan 20 lasta. Leirin hinta on 
30 euroa, joka sisältää täysihoidon, ohjelman 
ja tapaturmavakuutuksen Oulun ev.-lut.
seurakuntien jäsenille. Ilmoittautumiset 16.11. 
mennessä www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. 
Lisätietoja Atte Kääriäiseltä, p. 040 5060 315,
atte.kaariainen@evl.fi ja Kaija Siniluodolta, 
p. 050 5249 779, kaija.siniluoto@evl.fi.

Adventtileiri 1.–6.-luokkalaisille
30.11.–2.12. Rokuan leirikeskuksessa.

Oulujoen seurakuntaan kuuluville 
1.–6.-luokkalaisille. Tule mukaan yhdessä 
toimimaan, leikkimään, askartelemaan, 
viettämään mukavaa viikonloppua hyvässä 
seurassa! Ilmoittautumiset 9.11. mennessä 
osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/ilmo. Leirin 
hinta 30 euroa. Leirin hinta sisältää kuljetuksen, 
majoituksen, ruuat, ohjelman, materiaalit sekä 
vakuutuksen Oulujoen seurakuntaan kuuluville.
Lisätietoja leiristä: nuorisotyönohjaajat Sanna 
Karjalainen, p. 040 7186 925 ja Sari Meriläinen, 
p. 040 5583 294.

Leirejä
ja retkiä

Mielikintie 8 – Kemintietä – Kaitoväylää – Yliopistokatu – 
12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 4, Sanginsuu
11:15 Sanginsuun srk.koti – 11:25 Lapinkangas vanha 
Arina – Laukan silta – Pikkaraisen kylä – Pikkarala, Shelliltä 
Pikkaralan vanhaa tietä – 11:55 Madekoski th. – Kainuuntie 
– Oulunsuuntie – Erkkolan silta – Sangintie, 12:15 palv.koti 
Metsolanhovi, Mäkituvantie 1, pihalta – Hintantie – Hoi-
kantie – 12:20 Hoikantien palvelutalo – Hoikantie – 12:35 
Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 5, Hönttämäki 
11:10 Ylikiiminki, seurakuntatalo, Harjutie 5 – 11:50 Hönt-
tämäki, Valintatalon pihalta – Kaartintie – Pohjantähdentie 
– Talvikankaantie – Parkkisenkankaantie, 11:55 Huonesuon 
kaupan pysäkiltä – Parkkisenkankaantie – Maanmittarintie 
– Haapalehdontie – Korpitie – Vaalantie – Yrjö Saarelantie – 
12:05  Oulujoen kirkko – Sangintie – Tiilitie 12:10 Myllyojan 
seurakuntatalo – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 6, Maikkula
11:45 Maikkulan seurakuntatalo – Kajaanintie –  12:00 
Kastellin kirkon pysäkiltä – Kajaanintie – 12:08 Ratakatu, 
linja-auto aseman pysäkki – Lintulammentie – 12:10 Caritas 
pysäkki -12:15 Mäntylä, Snellmannintien päätepysäkki – 
12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.
 
Auto 7, Kaukovainio
11:45 Höyhtyän palvelukeskus, Hanhitie 15 – 11:50 Karja-
sillan kirkko – 12:00 Kairoskoti, Varpushaukantie 7 – 12:10 
Kaukovainion seurakuntakoti – 12:20 Caritaskoti – 12:35 
Linnanmaa, Saalastinsali.
  
Auto 8, Keskusta
11:45 Kaakkuri, Sulkakujan pysäkki – Kaakkuriojantie – 
Palokankaantie – Limingantie – Puistokatu – Torikatu, 12:05 
keskustan palvelukeskus, Nummikadun kohdalla Tori-
kadulla, Torikatu – Saaristonkatu – Lintulammentie, 12:15 
Caritas-kodin, 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.
  
Auto 9, Heinäpää
11:45 Torikatu, Ortodoksikirkon pysäkki – Tarkka-ampu-
jankatu – Isokatu, 11:50 Aurinkokoti / Vesperkoti – Uusi-
katu – Saaristonkatu – Rautatienkatu – Heikinkatu,12:00 
Sara Wacklin -koti, tulevat kyytiin pysäkiltä Heikinkadun-
Koulukadun kulmasta Kasarmintie – Nahkatehtaankatu – 
Kenttätie – Intiö, 12:10 Intiön seurakuntakoti, Intiönpolku 2 
– 12:15 Intiön hoivakoti, Upseerikatu 2 – 12:30 Linnanmaa, 
Saalastinsali.

Vanhustenviikon juhla 
perjantaina 12.10.2012 klo 13

Oulun yliopiston Saalastinsalissa, 
Pentti Kaiteran katu 1

OH J E L M A

Tervetulotoivotus   
Yle Oulun toimittaja Kati Jurkko

Oulujoen seurakunnan 
lapsikuoro aCorde   
Johtaa Anna Haanpää-Vesenterä
   
Hartaus
Rovasti Jaakko Granlund 
 
Musiikkiesitys 
Virve Karen (sopraano) 
Ilkka Virta (kitara)  
 
Yhteislaulu
Kanttori Lauri Nurkkala

Juhlapuhe 
Diakoniajohtaja, ODL 
Hannu Rahikainen

Pohjan Akat 
Oulu ja meri -tanssiesitys
Ohjaa Elisa Piippo

Yhteislaulu

Loppusanat ja kiitokset

Juhlakahvit

L I N JA- AU TOK U L J ET U K SET

Paluukyyti Linnanmaalta juhlan jälkeen, autot lähtöpaikalla 
klo 14.30. 

Auto 1A / 1B, Tuira
12:00 Toivoniemen pysäkki – 12:05 Tuiran kirkko – Valtatie – 
12:10 Mäntykoti – 12:15 Tuiran palvelutalo – 12:30 Linnan-
maa, Pentti Kaiterankatu 1, Saalastinsali.
  
Auto 2, Yli-Ii
10:45 Yli-Ii, seurakuntatalo – Kiiminki – Kuusamontie – 
11:30 Raitotie, Teron pysäkki – 11:40 Pateniemen kirkko 
– 11:50 Palokan palvelukeskus 12:00 Rajakylän seurakunta-
koti – 12:10 Koskelan seurakuntatalon pysäkki Koskelantiellä  
12:15 Koskelan palvelutalo – 12:30 Linnanmaa, Saalastinsali.

Auto 3, Alppila
11:50 Merikoskenkatu – 11:55 Välivainio, K-Supermarketin 
piha – 12:00 Alppila, Kaarnatien pysäkki – Iskon pysäkki – 
12:10 Hiidentien päätepysäkki – Järvitietä – Metsolan kartano, 

Jos tarvitset avustajan mukaasi, ota yhteys diakoniatyöntekijöihin:
Karjasillan seurakunta, Asta Leinonen, p. 040 574 7157.
Tuiran seurakunta, Paula Kyllönen, p. 040 723 5880.
Oulun tuomiokirkkoseurakunta, Kirsi Karppinen, p. 040 574 7181.
Oulujoen seurakunta (Ylikiiminki, Yli-Ii), Kati Riipinen, p. 040 528 1813.
Erityisdiakonia, Paula Mustonen, p. 050 430 5178. Tuomasmessu

lauantaina 13.10. klo 18 
Kastellin kirkossa.

Messun juontaa Pertti af Hällström, liturgina 
Heikki Karppinen, saarnaa Erja Järvi, avustaa 
Kaisa Janger ja Janne Kopponen sekä monet 

vapaaehtoiset mm. rukouspalvelussa. Musiikista 
vastaa Taina Voutilainen, Sarastuskuoro, YA1 
ja soitinryhmä. Kolehti kerätään oululaisten 

vähävaraisten auttamiseen Oulujoen, Tuiran, 
Karjasillan ja Tuomiokirkkoseurakunnan 

diakoniatyön kautta. Messun jälkeen tarjotaan 
kahvia ja teetä vapaaehtoisten leipomine 

herkkuineen. Olet lämpimästi tervetullut!

Vertaistukiryhmä 17–20-vuotiaille

Oulun kriisikeskuksessa on alkamassa 17–20-vuotiail-
le suunnattu "Löydä oma tarinasi" -vertaistukiryh-
mä. Ryhmään haetaan nuoria, jotka kokevat olonsa 
yksinäisiksi tai joilla on tarvetta keskustella elämään-
sä liittyvistä vaikeistakin asioista. Ryhmä kokoontuu 
torstaisin klo 16.30–18.30, yhteensä 11 kertaa. Mikäli 
ilmoittautumisia tulee riittävästi, ryhmä alkaa jo lo-
kakuun loppupuolella. Ilmoittautuneisiin ollaan myö-
hemmin yhteydessä.

Sähköinen hakemus löytyy osoitteesta:
www.mielenterveysseura.fi/vertaistukiryhmat/yh-
teisvastuu_nuorista.
Lisätietoja ryhmän ohjaajilta:
Merja Kivimaa, p. 044 3690 101
Heli Mattila, p. 040 5747 145

Ilmaisutaidon kerho
5.–7.-luokkalaisille
keskiviikkona 17.10. klo 18–19.30 
Intiön seurakuntakodissa.

Tule mukaan ilmaisutaidon maailmaan! Kerhossa tu-
tustutaan leikkien ja harjoitteiden avulla näyttelemi-
seen ja tehdään myös pieni näytelmä. Aikaisempaa 
kokemusta et tarvitse, ainoastaan iloisen ja reippaan 
mielen. Lisätietoja: kaija.siniluoto@evl.fi.
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enot Oulussa 11.–18.10.2012M

Toimipaikat

Elohuone  
Isokatu 11

Heikkilänkankaan   
seurakuntakoti  
Kyytipojantie 2

Heinätorin   
seurakuntatalo   
Aleksanterinkatu 71

Hietasaaren   
kaupunkileirikeskus 
Hietasaarentie 19

Hintan seurakuntatalo 
Hintantie 89

Huonesuon seurakuntakoti 
Leväsuontie 19

Hönttämäen seurakuntakoti 
Ruotukuja 1

Intiön seurakuntakoti  
Intiönpolku 2

Juuman leirikeskus  
Juumantie 126, 93850 Käylä

Koskelan seurakuntakoti 
Koskelantie 86

Kuivasjärven   
seurakuntakoti   
Karppalantie 6
Lämsänjärven   
kaupunkileirikeskus 
Hiihtomajantie 2

Myllyojan seurakuntatalo  
Koivumaantie 2
Niittyaron   
seurakuntakoti  
Purjehtijantie 4

Oulujoen pappila  
Oulujoentie 72 

Rajakylän   
seurakuntakoti  
Tervakukkatie 2

Rokuan leirikeskus  
Salmisentie 300, Rokua

Saarelan seurakuntakoti  
Poolakuja 1

Sanginsuun   
seurakuntakoti  
Sanginsuuntie 59

Sarasuon päiväkoti  
Sarasuontie 5

Siipi – lähetyksen   
puoti ja paja  
Nokelantie 48

Siiranjärven   
eräleirikeskus  
Vaarakyläntie 208,   
Taivalkoski

Toppilan    
monipalvelukeskus  
Paalikatu 19

Vanha pappila   
Asemakatu 6

Vanha pappila  
Pappilantie 2, Ylikiiminki

Vasamon leirikeskus 
Vasamontie 55,   
Ylikiiminki

Ylikiimingin   
seurakuntatalo  
Harjutie 5, Ylikiiminki 

Kirkot
Karjasillan kirkko   
Nokelantie 39

Kastellin kirkko   
Töllintie 38

Kaukovainion kappeli 
Hiirihaukantie 6

Maikkulan kappeli   
Kangaskontiontie 9

Oulun tuomiokirkko  
Kirkkokatu

Oulujoen kirkko   
Oulujoentie 69

Pateniemen kirkko  
Taskisentie 

Pyhän Andreaan kirkko  
Sulkakuja 8

Pyhän Luukkaan kappeli  
Yliopistokatu 7

Pyhän Tuomaan kirkko  
Mielikintie 3

Tuiran kirkko   
Myllytie 5

Yli-Iin kirkko  
Elatuspellontie 4

Ylikiimingin kirkko 
Kirkkotie

Elämän polku
Kastetut 

Tuomiokirkko: Kimi Jali Juha-
ni Häkämies, Moona Elsa Ma-
tilda Kallo, Oona Elisabeth 
Kontiokari, Eetu Jalo Joakim 
Ruokangas, Sakarias Benja-
min Seppälä.
Karjasilta: Elisa Anni Sylvia 
Harmainen, Sanni Matilda 
Heikkilä, Leila Elizabeth Hur-
me, Iiris Johanna Juliet Iso-
aho, Noel Nikolas Kalliosal-
mi, Onni Mikael Kantola, Oo-
na Sofia Elisabet Karjalainen, 
Helmi Aava Tähtimö Matin-
puro, Seila Priita Eliina Nissi-
nen, Saga Sofia Elisabeth Pe-
sonen, Santtu Juhani Pälve, 
Remus Olavi Rasmussen, Ro-
bert Gabriel Rönkkö, Jasper 
Ferdinant Säippä, Jussi Ant-
ti Ilmari Tauriainen, Urho Er-
land Tervahauta.
Tuira: Ilona Aleksandra Aho-
nen, Urho Santeri Hansen-
Haug, Joose Daniel Häkli, On-
ni Ilmari Kemiläinen, Anna-
katrin Riikka Lempi Keränen, 
Onni Alfred Henrikki Koivisto, 
Venla Tuuli Emilia Lehto, Iitu 
Almiina Litendahl, Vilja Evelii-
na Malmi, Eea Auroora Män-
tylä, Hilma Susanna Nikula, 
Veera Maria Karoliina Ohe-
noja, Pilvi Ellen Paananen, Hil-
la Hertta Linnea Partala, Topi-
as Eemi Jalmari Pekkala, Lilja 
Selina Päätalo, Elsa Sofia Saa-
rio, Sienna Aurora Saine.

Oulujoki: Aava Venny Adal-
miina Alatalo, Aatu Juhani 
Haapalainen, Topi Aleksan-
teri Karjalainen, Eemeli Ma-
tias Kauppila, Elsa Alli Anita 
Koret, Lassi Antero Lillstrang, 
Aamos Gabriel Benjamin Luk-
ka, Tomi Johannes Madetoja, 
Malla Annikki Mustakangas, 
Seela Elli Maria Pirttikoski, Sa-
ra Matleena Pohjola, Oiva Ei-
nari Raitanen, Iina Inari Tyni, 
Tuukka Valtteri Varis.

Vihityt
Karjasilta: Tommi Aarne Pet-
teri Tyyskä ja Maarit Hanne-
le Ukkola, Samuli Kristian Ku-
ha ja Suvi Anita Keränen, Sa-
mi Taneli Vänttilä ja Inka-Rii-
na Marena Hintsala, Jani Kul-
lervo Kantola ja Niina Annika 
Nikolajev, Juha Petteri Pitkä-
nen ja Kati Anneli Viinikan-
gas.
Tuira: Marko Tapani Kosa-
mo ja Merja Tuulikki Kosa-
mo, Jaakko Antero Mäkitalo 
ja Tiina Johanna Saarela.

Kuolleet
Karjasilta: Sirkka Soini Rämä 
100, Lahja Saviharju 82, Simo 
Juho Saarela 65.
Tuira: Anna-Liisa Ahlgren 89, 
Meeri Inkeri Kallunki 80.
Oulujoki: Esko Johannes 
Haapalahti 87, Jussi Åke Jo-
hannes Malmi 87.

Nuorten avoimet ovet
keskiviikkona 17.10. klo 18–21 Elohuoneella.

Paikka, aika ja tila vain olla. Halutessasi voit pelata, po-
rista tai nauttia kupposen kuumaa. Nuoret tekevät täs-
tä illasta itsensä näköisen ottamalla toiset huomioon.

"Hurmioituneet kasvot"
-runotapahtuma
sunnuntaina 14.10. klo 18 Ylikiimingin seurakuntatalossa.

Matka Tulenkantajien lyriikkaan. Mukana ovat Eeva-
Kaarina Sarastamo, Eeva Holma, Maija Kauppinen, 
Pirkko Böhm-Sallamo ja Juha Vähäkangas. Kanttori-
na toimii Leo Rahko.

luontopyhis
sunnuntaina 14.10. klo 15–16.30
Lämsänjärven kaupunkileirikeskus.

Tervetuloa luontopyhäkouluun Lämsänjärven kaupun-
kileirikeskukseen! Hiljennymme luonnon ihmeiden ää-
relle, tutkimme ja touhuamme yhdessä. Tulkaa mukaan 
perheenä ja isommat lapset voivat tulla itsekseenkin. 
Omat eväät voi olla mukana. Mahdollisuus makkaran-
paistoon. Lisätietoja, p. 040 5747 109.

Puistopyhis
tiistaina 16.10. klo 9.30–10.30 Metsokankaalla.

Hei sinä perhepäivähoitaja, vanhempi, isovanhempi tai 
muu lasten kanssa kotona oleva aikuinen! Tervetuloa 
viettämään mukavaa yhteistä hetkeä hiljentyen ja tou-
huten Metsokankaan kotimetsän leikkipuistoon. Ko-
koonnumme puistopyhikseen kerran kuussa tiistaisin 
klo 9.30–10.30. Seuraavat kokoontumiset: 16.10., 13.11. 
ja 11.12. Lisätietoja Mari Jääskeläinen, p. 040 5747 109. 

Koulu- ja kansanlaulujen ilta
keskiviikkona 17.10. klo 18–20
Koskelan seurakuntakodissa.

Vanhojen koululaulujen ja kansanlaulujen ilta Koske-
lan seurakuntakodissa. Laulattajana kanttori Tommi 
Hekkala. Kahvitarjoilu. Järjestää Tuiran seurakunta ja 
Koskelan diakonian aluetukiryhmä.

Veteraanien virkistyspäivä
torstaina 1.11. klo 9–15 Yli-Iin seurakuntatalossa.

Veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskille. Päivän 
aikana virkistäydymme, ruokailemme ja jumppaam-
me. Sanaa ja veisuuta. Mahdollisuus valita hiusten-
leikkuu tai jalkahoito. Päivän tarjoaa Oulujoen seu-
rakunnan diakoniatyö ja diakoniatyön johtokunta. Il-
moittautumiset ruokavalioineen sekä kumman hoi-
don haluaa, 17.10. mennessä diakonissa Kati Riipisel-
le, p. 040 5281 813.

Kanttori Anu Arvola-Greusin 
tehtävään siunaaminen
Pyhän Tuomaan kirkon messussa 14.10. klo 12.
Toimittaa kirkkoherra Hannu Ojalehto.
Musiikissa avustaa Cappella pro Vocale.
Messun jälkeen juhlakahvit.

Services every Sunday at 16:00
St Luke’s Chapel, Yliopistokatu 7

Sunday school and coffee fellowship
www.oief.fi / www.oulunseurakunnat.fi

 

   Naisten Pankin 

  AFRIKKA-ILTA  
 

ti  6.11.2012 Ravintola Rauhala,  
Mannenkatu 1, Oulu.  

Ohjelma  klo 18, kahvit alkaen klo 17.15 
 

  Illassa mm. Naisten Pankin valtakunnallinen  
  puheenjohtaja kertoo, miten Naisten Pankki  

  auttaa naisia saamaan koulutusta ja ammatin 
 Liberiassa. 

 
  Bufee-kortit 20€, josta 10€ Naisten Pankille  

  Kirkon Ulkomaanavun kautta. 
 

  Ilmoittautuminen 29.10.2012 mennessä: 
  ilmoittautumiset.oulunaluesolu@gmail.com 

  

 

Tervetuloa 

lähetysilta – Etu-Aasian työ
tiistaina 16.10. klo 18–20 Kaukovainion kappelissa. 

Tervetuloa Kaukovainion kappeliin lähetysiltaan, jon-
ka aiheena on yksi nimikkokohteistamme, työ Etu-
Aasiassa. Tuoreimpia kuulumisia ja kuvia alueelta. 
Kahvitarjoilu.

Pyörien syyshuolto
perjantaina 12.10. klo 10–14
Siipi – lähetyksen puoti ja paja, Nokelantie 48 B. 

Ruuvien kiristys, ketjun puhdistus ja rasvaus, jarrun 
säätö sekä renkaiden täyttö vaihteettomaan pyörään 
10 €, vaihdepyörään 15 €. Muut korjaustyöt hinnas-
ton mukaan. Asiakas hankkii tarvittavat varaosat.
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Seurakunnissa tapahtuu  11.–18.10.2012

Kirkkoherranvirastossa 
ei ole päivystysaikaa. 
Palvelu ajanvaraus-
periaatteella
p. 044 3340 380 tai 
suoraan työntekijöiden 
numeroista.

Virkatodistukset ja 
sukuselvitykset: 
Oulun keskusrekisteri 
p. (08) 3161 300.

Työntekijöiden 
numerot:
Kirkkoherra 
040 7430 371
Kanttori 
040 7430 381
Diakonissa 
040 7430 382
Suntio 
040 5858 010

www.hailuodonseurakunta.fiHailuoto lumijoki.seurakunta.netlumijoki

Kirkkoherranvirasto
Toukolantie 3
91980 Lumijoki

Virasto avoinna 
ma, ke, pe 
klo 9–14.

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 387 172
Seurakuntatalo 
p. (08) 387 395
Kerhohuone
p. (08) 387 512
p. 043 2111 916
Kirkkoherra
p. 045 2369 094
Suntio 
p. 045 6306 081
Diakonissa 
p. 045 6381 973

lasten kerhot normaalisti.
Perhekerhoa ei ole to 11.10., 
mutta to 18.10. klo 10 tava-
taan srk-talossa. 
Toivevirsi-ilta to 11.10. klo 
18.30 srk-talossa, tule yhdes-
sä laulamaan.
Ystävyyden talo pe 12.10. 
klo 10 srk-talossa, kokoilem-
me Joulun Lapsi -paketteja.
Friday Club 0.–4.-luokkalai-
sille pe 12.10. klo 17.30–19 
srk-talossa. 
Messu su 14.10. klo 10 klo 10 
kirkossa. Toimittaa Markku 
Tölli, kanttorina Maili Muut-
tola-Junkkonen, ehtoollinen 
jaetaan myös Lumilyhdyssä.
Pikkuparkki ma 15.10. klo 
9–12. Lapsiparkkitoimintaa  
vuoroviikoin iso-  ja pikku-
parkkina. Ilmoittaudu ennak-
koon soittamalla tai tekstaril-
la Siljalle, p. 043 2111 916.
Kuoroharjoitukset ke 17.10 
klo 18.30 srk-talossa.
”Kun suru kohtasi minut” 
– rovastikunnallinen ilta lä-
heisensä menettäneille ke 
17.10. klo 18–20.30 Kempe-
leen Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa. Aloitamme kahveil-
la ja sen jälkeen aiheesta pu-
huu pastori Jukka Kolmonen. 
Ilta päättyy iltamessuun. Il-
moittautumiset viim. 11.10 
Marjolle, p. 045 6381 973. 
Virsi- ja rukouspiiri kokoon-
tuu torstaisin klo 10.15 Leh-
tosaarella.
lähetysilta to 18.10. klo 
18.30 Kirsti Jakkulalla, Joki-
vainio 9 B 7.
Tulossa: Leiri 1.–3.-luokkalai-
sille 20–21.10. Siikajoen pap-
pilassa. Alkaa ja päättyy klo 

Sanajumalanpalvelus su 
14.10. klo 10.
Kirkkokyydin tilaus pyhäksi 
perjantaihin mennessä Mar-
jalta, p. 040 7430 382.
Rauhanyhdistyksen seurat 
su 14.10. klo 14.30 Lepistöl-
lä, Alamaankuja 5.
Raamattu- ja rukousilta ti 
16.10. klo 18 Kyllikki ja Sep-
po Viitaluomalla, Länsivai-
niontie 25.
Aamukahvila maanantaisin 

klo 9–10.30 Luukulla. Vapaa-
ehtoinen kahviraha lähetys-
työlle.
Päiväkerho keskiviikkoisin 
klo 9.30–11.30 kirkolla.
Päiväpiiri Saarenkartanossa 
keskiviikkoisin klo 13.
Kaikenikäisten Kaveriker-
ho torstaisin klo 10 kirkolla.
Kirkkokuoro torstaisin klo 
18.30–20 kirkolla.
Kuollut: Raimo Mikael Tuo-
minen 74.

13. Mukaan makuupussi, la-
kana, tyynyliina, saunakamp-
peet. Lähtö klo 12 Ämmän-
marketin edestä. Hinta 10 €. 
Ilm. Sinikalle 16.10. mennes-
sä sinikka.harkonen@lumijo-
ki.fi tai tekstiviesti 044 5037 
080. Lisätietoja Pekka 040 
5357 567.
Osallistumme Operaatio 
Joulun lapsi keräykseen 
www.joulunlapsi.fi.  Annam-
me joululahjoja Euroopan 
köyhimmille lapsille Romani-
aan ja Moldovaan (uusia vil-
lasukkia, lapasia, pipoja, pai-
toja, kyniä, vihkoja, väriky-
niä, hammasharjoja, -tahno-
ja, palasaippuoita..). Toimita 
lahjasi Marjolle tai virastoon 
viim. vkolla 42. Lahjalaatikoi-
ta saa virastosta. Tied. Marjo 
p. 045 6381 973.
Ry:n toimintaa: Pe 12.10. 
klo 19 nuortenilta Kempe-
leen ry:llä, raamattuluok-
ka 5.–6.-lk Heinäsellä 7.–8.-
lk Holmilla. Su 14.10. klo 12 
pyhäkoulu I Nikula II Mylly-
nen III Lahdenperä ja klo 17 
seurat ry:llä. Ma 15.10. klo 19 
miestenilta ry:llä. Päiväkerho 
ry:llä ma, ke klo 17–18.30 ja 
ti, to klo 17.30–19.
Kastettu: Olli Pekka Kristian 
Greus, Sirkku Katariina Kivi-
lompolo.
Kuollut: Viljo Kaarlo (Kalle) 
Kokko 93, Kyllikki Margaree-
ta Ylilauri 86.

Siikamarkkinat Marjaniemessä
lauantaina 13.10 ja sunnuntaina 14.10.

Marjaniemessä punaisten tupien ruokalarakennuksessa 
markkinaruokala la 13.10. klo 11–17 ja su 14.10. klo 11–
16. Tarjolla siikakeittoa ja rössypottua ja jälkiruokana 
kahvia ja pannaria, hinta 10 euroa. Tuotto Hailuodon 
seurakunnan lähetystyölle Nepaliin ja Tansaniaan.
Myös vapaaehtoisten järjestämää kyyti- ja 
kynkitysapua autottomille ikäihmisille tarjolla 
siikamarkkinoille. Ota yhteys Marjaan, p. 040 7430 382 
tai Salliin, p. 040 7510036.

Vielä ehtii järjestää häät 12.12.12
Monet vihkiparit 

suosivat hääpäi-
vän valinnassa 
helposti muis-

tettavia päivämääriä. Eri-
tyisesti päivämäärät, jois-
sa sekä päivä, kuukausi et-
tä vuosi ovat samaa lukua, 
ovat olleet suosittuja.

Viime vuonna 11.11.11 
vihittiin Oulun tuomio-
kirkossa järjestetyssä vih-
kihetkessä jopa 44 paria. 
Tämän vuoden vastaava 
päivämäärä 12.12.12 on vii-
meinen, jossa kaikki kolme 
lukua voivat olla samat.

Pikaisen sähköpostitie-
dustelun perusteella aina-
kaan Oulun, Haukiputaan, 
Kiimingin tai Oulunsalon 
kirkoissa ei vielä ole varat-
tuna vihkimisiä ruuhkak-
si asti.

Kiimingin seurakun-
nasta kerrotaan, että hei-
dän kirkossaan on yksi vih-
kiminen kyseiselle päiväl-
le – vieläpä kello 12. Myös 
Oulun tuomiokirkossa on 
pari varattua vihkimistä. 
Vielä siis saattaisi ehtiä va-
rata kirkon omia häitään 
varten.

Naimisiin
keskellä viikkoa
Ellei kirkkovarausta ole, on 
avioliittoon aikoville tarjol-
la myös toisenlainen vaih-
toehto.

12.12. Oulun tuomiokir-
kossa järjestetään vihkihet-
ki, johon pariskunnat voi-
vat mennä vihittäviksi saa-
pumisjärjestyksessä ilman 

ennakkoilmoittautumis-
ta. Avioliiton esteiden tut-
kinta on kuitenkin tehtävä 
viimeistään viikkoa ennen 
vihkipäivää.

Vihkihetki sattuu kes-
kiviikoksi. Tuomiorovas-
ti Matti Pikkarainen ker-
too, että tavallisesti keskel-
lä viikkoa tuomiokirkossa 
on hyvin harvoin vihkimi-

siä. Hän ei kuitenkaan usko 
viikonpäivällä olevan hir-
veästi merkitystä.

– Pari, joka haluaa tulla 
vihkihetkeemme, on valin-
nut sen päivästä riippumat-
ta. He haluavat ennen muu-
ta häät, joissa olennaista on 
itse vihkiminen, Pikkarai-
nen toteaa.

– Perinteisesti viikonlo-

pun päivät lauantai ja sun-
nuntai ovat suosituimmat 
ja näistäkin erityisesti lau-
antai.

Pikkaraisen mukaan 
vihkihetkissä on viime ai-
koina ollut keskimäärin 
8–12 paria.

– 11.11.11 oli poikke-
uksellisen vilkas 44 parin 
kanssa.

Joulukuisen vihkihetken 
järjestelyissä on varauduttu 
siihen, että paikalle voi saa-
pua runsaasti vihittäviä.

vihkiminen
tutulla kaavalla
Vihkihetki noudattaa sa-
maa kaavaa kuin erikseen 
varattu vihkiminen.

– Musiikki alussa ja lo-
pussa, vihkiminen, ja parin 
niin toivoessa, vihkimisen 
keskellä musiikkia. 

Kyseessä on siis hääti-
lanne, jossa keskuksessa on 
vain tuo vihkiminen kir-
kossa, Pikkarainen kertoo.

Todistajia ei tarvita, 
mutta hääpari voi kutsua 
tilaisuuteen läheisiään. En-
nen vihkimistä on kymme-
nen minuutin vihkikeskus-
telu papin kanssa. Vihkimi-
sen jälkeen tuomiokirkon 
kryptassa on tarjolla hää-
kakkua ja kahvia.

KatJa KIISKINEN

Seuraavat vihkihetket 
Oulun tuomiokirkossa: 
23.11. ja 12.12.

w w w.sxc . hu /  L e o Cu min g s
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www.kempeleenseurakunta.fiKempele

www.haukiputaanseurakunta.fi, www.alakkonäämua.fiHaukipudas

Kirkkoherranvirasto 
avoinna
ma–ti ja pe klo 9–15
ke klo 9–14
to klo 9–17
Virasto suljettu 
to 11.10.

 

p.    (08) 5614 500
fax. (08) 5614 555   

Postiosoite
PL 28 
90441 Kempele        
Käyntiosoite 
Tiilitie 1  
90440 Kempele

Eläkeläisten musiikkipiiri to 
11.10. klo 13 srk-keskuksen 
monitoimisalissa.
Seurakuntakerhot eläkeläi-
sille ma 15.10. klo 13 Joki-
varren vanhustentalolla, ke 
17.10. klo 13 Kellon srk-ko-
dilla sekä to 18.10. klo 13 srk-
keskuksessa. Kuljetuspyyn-
nöt ma klo 9–11, p. (08) 5472 
636. 
lähetyspiiri ti 16.10. klo 13 
Puttaan Tuvassa. 
Toivelauluilta Tasauskeräyk-
selle ke 17.10. klo 18 srk-kes-
kuksessa. Voit valita lauletta-
vaksi hengellisiä lauluja, kan-
sanlauluja tai virsiä. 2 €/ lau-
lutoive.
Puttaan Tuvan keittopäivä 
to 18.10. alk. klo 11, lammas-
kaalikeitto 5 €. Puttaan Tu-
pa avoinna torstaisin ja per-
jantaisin klo 12–14. Puttaan 
Tuvan emäntien kokous to 
11.10. klo 11 Puttaan Tuvalla.
Juttukahvila kaikenikäisil-
le to 18.10. klo 13 Martin-
niemen srk-kodilla. Kuljetus-
pyynnöt ma klo 9–11, p. (08) 
5472 636.
Rantapohjan alueen kehi-
tysvammaisten kirkkopy-
hä su 21.10. Haukiputaalla 
alkaen klo 10 messulla kir-
kossa, jonka jälkeen ruokai-
lu ja ohjelma srk-keskuksessa 
päättyen klo 14.30 mennes-
sä. Ilm. ja kyytitarpeet viim. 
ma 15.10. klo 9–11 diakonia-
toimistoon p. (08) 5472 636 
tai heli.puupera@evl.fi.
Oletko menettänyt sinul-
le läheisen ihmisen? Suru-

ryhmässä sinulla on tilaisuus 
kohdata menetyksestä joh-
tuvia tunteita ja surra omal-
la tavallasi. Aloitamme seu-
rakunnassamme sururyh-
män. Ensimmäinen kokoon-
tuminen ke 14.11. klo 18–
19.30 srk-keskuksen neuvot-
teluhuoneessa. Sururyhmän 
vetäjinä diakonissa Heli Puu-
perä ja pastori Jari Flink. Ilm. 
ja lisätiedot 12.11. mennessä 
Helille, p. 040 5898 362.
Rauhanyhdistyksen toi-
mintaa: Haukipudas: raa-
mattuluokka pe 12.10. klo 
18.30 ry:llä, seurakuntapäi-
vä su 14.10. klo 12 ja seurat 
klo 18 ry:llä, lauluseurat ke 

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 10–14
to klo 10–17 

p.    (08) 5471 185
fax. (08) 5475 203

Käyntiosoite
Kirkkotie 10
90830 Haukipudas
Postiosoite
PL 5
90830 Haukipudas

Kirkkoherranviraston auki-
olojat ovat ma–ti ja pe klo 
9–15, ke klo 9–14, to klo 9–17. 
Aamurukous ke klo 6 kirkos-
sa. 
Nuttukerho ma klo 18 Kir-
konkylän srk-kodissa.
Herännäisseurat su 14.10. 
klo 18.30 Hilja Alasuvannol-
la, Ollilantie 43.
Varhaisnuorten kuorot to 
klo 16–16.45 Kirkonkylän srk-
kodissa ja pe klo 15–16 Kok-
kokankaan srk-keskuksessa. 
Perhekerhot: Pyhän Kol-
minaisuuden kirkolla: ti klo 
9.30–11. Keskustan srk-talol-
la: ke klo 9.30–11. Vanhassa 
Pappilassa: ke klo 9.30–11. 

17.10. klo 18.30 Sirpa ja Lau-
ri Päkkilällä, Paasikuja 4, Kel-
lo: raamattuluokka pe 12.10. 
klo 17.30 ry:llä, ompeluseurat 
pe 12.10. klo 18.30 ry:llä, py-
häkoulu su 14.10. klo 12 Huh-
talalla ja Leinosella, seurat su 
14.10. klo 17 Kellon srk-kodis-
sa, päiväkerho ma 15.10. klo 
17.30 ry:llä, Jokikylä: Pyhä-
koulut su 14.10. klo 12 Asema 
e Esko Taavitsainen, Asema p 
Tommi Myllyneva, Keskiky-
lä Timo Lehtisaari, Vänttilän-
perä Marko Lahtinen, Taipa-
leenkylä Pauli Saarijärvi, seu-
rat su 14.10. klo 16 ry:llä, päi-
väkerhot ti 16.10. ja ke 17.10 
klo 17.30 ry:llä.

Kastetut: Samu Pertti Jaspe-
ri Alakärppä, Miko Antero 
Leinonen, Eerika Aino Kata-
riina Soronen, Tuukka Juha-
ni Partanen, Matias Johannes 
Pernu, Veeti Aarre Johannes 

Ekumeeninen kirkon lähetyspyhä
ja Haukiputaan lähetysrenkaan 

40-vuotisjuhla sunnuntaina 14.10.

Messu klo 10 kirkossa. Toimittaa Martti Heinonen, 
saarna Paavo Korteniemi, kanttorina Hannu Niemelä, 

Haukiputaan Kirkon Kamarikuoro. Messun jälkeen 
lohikeittolounas ja juhlaohjelmaa srk-keskuksessa. 

Nurkkala, Alvar Nikolai Kuk-
kola, Niko Mikael Välimaa, 
Jonne Manuel Hanhisuanto, 
Veeti Julius Juntunen.
Kuolleet: Irja Maria Vähä 83, 
Pertti Juhani Kaikkonen 53.

piiri to 18.10. alkaen klo 12 
kahveilla, klo 13 hartaus.
Varttuneet to 18.10. klo 14.30 
Kirkonkylän srk-kodissa.
Naisten piiri to 18.10. klo 
18.30 Kirkonkylän srk-kodis-
sa.
Miesten piiri to 18.10. klo 
18.30 Kokkokankaan srk-kes-
kuksessa.
Kirpputori Ilonpisara avoin-
na ti ja to klo 14–17 ja la klo 
10–13.
Aamukahvila työttömille, 
eläkeläisille ja kaikille, joilla 
on päivisin aikaa ma klo 10–
12 Kirkonkylän srk-kodissa. 
Varhaisnuorten kerhot: ks. 
www.kempeleenseurakun-
ta/koululaiset.
Nuoret: Nuorten illat torstai-
sin klo 19 Vanhassa pappilas-
sa. Raamis ke 17.10. klo 18.30 
Vanhassa pappilassa. Gospel-
jumalanpalvelus to 18.10. klo 
19 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa.

Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa: ti klo 9.30–11 
ja to klo 9.30–11.30. Lisäksi 
Kokkokankaan seurakunta-
keskuksessa perhepäivähoi-
tajien ja hoitolasten perhe-
kerho pe klo 9.30–11. Koti-
kirkkoviikolla 42 (15.–19.10.) 
ei ole kerhoja.
Kirkkokuoro ke 17.10. klo 18  
Kirkonkylän srk-kodissa.
Eläkeläisten piirit: Päiväpii-
rin 30-vuotisjuhla ke 17.10. 
klo 12 Kokkokankaan srk-
keskuksessa ja Seurakunta-

Eläkeläisten 
päiväpiirin 
30-vuotisjuhla 
keskiviikkona 17.10. 
klo 12 Kokkokankaan 
srk-keskuksessa.
Lämpimästi tervetuloa 
kakkukahveille!

Ekumeeninen 
kirkkoilta 
perjantaina 12.10. klo 18 
Pyhän Kolminaisuuden kir-
kossa. Mukana vesperis-
sä metropoliitta Pantelei-
mon, Oulun ortodoksisen 
seurakunnan kirkkoher-
ra Marko Patronen ja Kem-
peleen seurakunnan kirk-
koherra Pekka Rehumäki. 
Mukana kvartetit Oulun 
ortodoksisesta seurakun-
nasta ja Kempeleen seura-
kunnasta. Kirkkokahvit.

Kokkokankaan 
hautausmaanhankkeen yleisötilaisuus 
keskiviikkona 31.10. klo 19 Kokkokankaan srk-
keskuksessa. Hanketta ovat esittelemässä suunnittelijat 
ja seurakunnan edustajat. Tilaisuuden alussa 
kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen.

Kotikirkkoviikon iltakirkko 
torstaina 18.10. klo 18 vanhassa kirkossa. Toimittaa Vesa 
Äärelä, kanttorina Marjo Irjala. Ohjelmassa hartaus, 
laulamme vanhasta virsikirjasta 1600-luvun lopun virsiä 
ja tutustumme vanhaan kirkkoon.

Rovastikunnallinen
Läheisensä menettäneiden ilta

keskiviikkona 17.10. klo 18 
Kokkokankaan srk-keskuksessa.

Pastori Jukka Kolmonen puhuu aiheesta 
”Kun suru kohtasi minut”. 

Iltamessun toimittaa Vesa Äärelä. 
Kahvitarjoilu.

Ilmoittautuminen 11.10. mennessä 
Kempeleen diakoni Elisa Metsänheimolle, 

p. 040 7707 431.

Ilmestyskirja toteutuu -luentosarja 
on alkanut Haukiputaan srk-keskuksen monitoimisalissa. 
Luennon  aikana iltateetä. 
Mukana pastori Martti Heinonen. 
Seuraavat luennot:  
ke 17.10. klo 18 Jumalan valtaistuin (luku 4)
ke 7.11. klo 18 Sinetöity kirjakäärö (luku 5)
ke 21.11. klo 18 Kuusi sinettiä ja neljä ratsastajaa (luku 6)
ke 5.12. klo 18 Pelastettujen joukko (luku 7)

Varhaisnuorten 
toimintapäivät syyslomalla 
ma 22.– ke 24.10. 
Toimintapäivät ovat 1.–3.-luokkalaisille. Toimintapäivillä 
askarrellaan, pelataan, leikitään ja vietetään hauskaa yh-
dessä. Toimintapäivät järjestetään Kellon ja Martinnie-
men srk-kodeilla sekä kirkonkylällä Vakkurilassa. 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.alakkonäämua.fi, 
sekä Elisa Manninen, p. 050 5133 225 tai 
elisa.manninen@evl.fi.

Messu 
sunnuntaina 14.10. klo 10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkossa. Toimittaa Teemu Riihimäki, avustaa Paulus 
Pikkarainen, diakoni Elisa Metsänheimo, kanttori Marjo 
Irjala. Kappalainen Teemu Riihimäen tulosaarna.

Kempeleen rauhanyhdistys: 
Kirkkoseurat to 11.10. klo 19 
Pyhän Kolminaisuuden kirk-
ko (kuunneltavissa seurakun-
nan nettisivuilta). Raamattu-
luokat pe 12.10. klo 18 4.–5.-
lk:  Mällinen, Hietaniementie 
9. 6.–7.-lk Tahkola, Paiturintie 
10. Oulun seudun nuortenilta 
pe 12.10. klo 19 ry.llä. Myyjäi-
set ry:llä la 13.10. alkaen ruo-
kailulla klo 11, myyjäiset klo 
12. Kirkkopyhä su 14.10. klo 
10 Pyhän Kolminaisuuden 
kirkko (kuunneltavissa seu-
rakunnan nettisivuilta). Seu-
rat su 14.10. klo 16 ry:llä. Tiis-
taikerho ti 16.10. klo 12 ry:llä.

Murron rauhanyhdistys: 
Kodinilta pyhäkoulupiireit-
täin pe 12.10. klo 19. Kempe-
le: Määttä, Vanha Murto: Pa-
lola A-L&E, Uusi Murto: Syri 
R&A, Tuulipurto: Similä, Peu-
ranniemi: Äijälä: A&H. Seurat 
su 14.10. klo 16 ry:llä.
Kastetut: Elma Teresia Klaa-
vuniemi, Kaisa Emilia Virta-
nen, Niilo Oskari Ahola, Viola 
Josefina Moilanen, Ella Anita 
Tuomela.
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Huttukylän 
Porinapiiri 

torstaina 
18.10. klo 14 
Aino Kokolla, 
Huttukyläntie 

70.

www.kiiminginseurakunta.fi.Kiiminki

www.liminganseurakunta.fi, www.niittykarpat.filiminka

Kirkkoherranvirasto 
ma–pe klo 9–16,

p. 040 5844 406
kiiminki.seurakunta@
evl.fi

Työntekijöiden 
sähköpostit:
etunimi.sukunimi@evl.fi

Käyntiosoite
Kirkkotie 6
90900 Kiiminki
Postiosoite
PL 5
90901 Kiiminki

Kirkkoherranvirasto 
limingan
pappilassa ma, ti, to 
ja pe klo 9–15 ke klo 
9–14 ja 16–18
p.      (08) 562 1200
         044 752 1220
fax.   (08) 562 1235

Käyntiosoite
Pappilantie 6
91900 Liminka

Pyhäkoulu su 14.10. klo 12 
Kirkkopirtin päiväkerhotila.
Diakoniatyön avustuskäy-
tännöt muuttuvat: Talou-
dellisissa asioissa diakoni-
an vastaanotolle ajanvaraus 
vain maanantaisin klo 9–11 
puhelimitse tai sähköpostil-
la. Ajanvarausnumero 
on 040 7008 151.
Hyvä kädentaito-
ryhmä to 11.10. 
klo 11–13 Jäälin 
kappelin neu-
votteluhuone. 
Ohjaajana va-
paaehtoistyön-
tekijä Leila Heik-
kinen. Tied. Jaana, p. 
040 5793 248.
Seniorilaulupiiri to 11.10. klo 
12 seurakuntakeskuksen sali.
Juttunurkka ma 15.10. klo 
10–13. Jäälin kappelilla. Kai-
kenikäisten kohtaamispaik-
ka. 
Työttömien ja pienitulois-

ten eläkeläisten ruokai-
lu ma 15.10. klo 11–12 Jäälin 
kappelilla. Aterian hinta 3 €. 
Diakonia-ystäväpiiri ma 
15.10. klo 13 Kolamäen ker-
hohuoneella.
Diakoniapiiri ma 15.10. klo 
13 Jäälin kappelin neuvotte-

luhuone.
Kotirinteen Jut-

tupiiri ti 16.10. 
klo 13–15 Koti-
rinteen kerho-
huone. Tied. 
Jaana, p. 040 
5793 248.

Naisten Pank-
kiin tutustumisil-

ta ma 15.10. klo 18 
Montin-sali.

Naisten Kasvuryhmä ke 
17.10. klo 14 Suvelan sauna-
rakennus.
Esikkoryhmä ti 16.10. klo 10 
Jäälin nuortentila. Ryhmä en-
simmäisen lapsen saaneille 
kahvikupposen äärellä.

Hartaus to 11.10. klo 14 Ala-
temmeksen vanhainkodilla.
Rakentavan vuorovaikutuk-
sen perusteet -tilaisuus to 
11.10. klo 18–20 Tupoksen yh-
tenäiskoululla (Tuiskulanran-
ta 2). Kahvit klo 17.30. Tilai-
suus on suunnattu 11–16-vuo-
tiaiden lasten vanhemmil-
le. Kouluttajana tilaisuudes-
sa toimii Hanna Savanna. Ilm. 
9.10. mennessä www.nuorten-
ystavat.fi/index.php?7617.
urkukertomus Nooan ark-
ki Limingan kirkossa to 11.10. 
klo 18. Tervetuloa!
Punaisen laulukirjan lauluil-
ta pe 12.10. klo 18.30 seura-
kuntatalolla. Muistatko vielä 
ripariaikaisia lauluja? Ovatko 
tilkkutäkki-laulut tuttuja? 
lähetysvintti ma 15.10. klo 
12–14.
Omaishoitajien ryhmä ma 
15.10. klo 13–14.30 (Huom. ai-
ka) kirkonkylän diakoniatoi-
mistossa. Aihe: Aggressiivisuu-
den ennusmerkit. Sairaanhoi-
taja AMK-diakonissaopiskelija 
Tarja Hackzell, mukana Sinikka.
Hyvänmielen päiväkahvit ti 
16.10. klo 12 Lähetysvintillä, 
Pappilantie 6. Aiheena levyraa-
ti, tuo yksi haluamasi kappale 
cd-levyllä. Mukana esh. Maire 
Taikina-aho ja Sinikka Ilmonen.
Kuorot: Tähdet ke 17.10. klo 
17–18  ja Kirkkolaulajat klo 

18.30 seurakuntatalolla.
Nuortenillat to 11.10. Vana-
mon Olkkarissa ja to 18.11. 
seurakuntatalolla klo 18-20.
Nuorisotyö: Nuorten palve-
luryhmä vierailee ke 17.10. 
Ystäväntien palvelukodilla. 
Lähtö lukiolta klo 15. Lisätie-
toja, p. 044 7521 226/ Sinikka.
Isoskoulutusta ke 17.10. 
NuorisoNurkassa klo 16.30 
uudet isoset ja klo 18 toisen 
vuoden isoset.
Retki Maata Näkyvissä-fes-
tareille Turkuun 16.–18.11. 
Retken hinta 60 €. Ilm. 29.10. 
mennessä Kirsille. Paikkoja 
rajoitetusti.
Varhaisnuorisotyö: Syyslo-
maviikolla ei ole 1.–6.-luok-
kalaisten kerhoja.
Perhekerhot:  Koti-Pietiläs-
sä (Pappilantie 6, Liminka) 
ti 16.10. klo 9.30–11. Vierailu 
kirjastolle; satuhetki. (Kahvit 
Koti-Pietilässä, kävellään kir-
jastolle, satuhetki klo 10.30.) 
Vanamossa (Kauppakaari 1, 
Tupos) ke 17.10. klo 9.30–11. 
Yhdessäoloa.
Partio: Pe 12.10. Päivystys Par-
tiotoimistossa klo 15–17, hal-
litus Partiokämpällä  klo 19–
21. 12.–13.10. Karhunkaato 12 
maastoleikki. 13.–14.10. Seik-
kailijaleiri Partiokämpällä. La 
13.10. Sudenpentuosaston 
retki Ranuan eläinpuistoon. 

Ke 17.10. Mafeking (johtaja-
koulu) Kotikololla klo 18–20. 
To 18.10. Piisamit ja Variksen-
marjat Liisanlinnassa. Pe 19.10. 
Päivystys Partiotoimistossa klo 
15–17. Kaikkien retkien kirjeet: 
www.niittykarpat.fi. 
RY:n toimintaa: Raamattu-
luokka (7.–8.) pe 12.10. klo 
18.30 ry:llä ja Oulun seudun 
nuortenilta klo 19 Kempeleen 
ry:llä. Raamattuluokka (5.–6.) 
la 13.10. klo 18.30 kodeissa. Py-
häkoulut su 14.10. klo 11.30 ja 
seurat klo 14 Alatemmeksen 
vanhainkodilla ja Limingan kir-
kossa sekä klo 17 seurat ry:llä.
Kastettu: Aaro Kalevi Kris-
tian Kiljander, Klaudia Jose-
fiina Koivukangas, Meri Elsa 
Tuulia Lielahti.
Vihitty: Jaakko Kalevi Kil-
jander ja Pia Kristiina Junk-
konen.

lastenparkki Jäälin kappelil-
la torstaisin klo 12.30–15. Il-
moittautumiset parkkiin tiis-
taisin klo 15 mennessä, p. 040 
0835 374/lastenohjaajat.
Perhekerhot Kirkkopirtillä 
maanantaisin klo 9.30–11.30 
ja Jäälin kappelissa perjantai-
na klo 9.30–11.30.
Perhekahvilat Kirkkopirtillä 
tiistaisin klo 9.30–11 ja Jää-
lin kappelissa torstaisin klo 
9.30–11.
Opintoavustukset haetta-
vissa. Kiimingin seurakun-
ta julistaa haettavaksi 31.10. 
mennessä opintoavustukset 
kirkon virkaan tai kristillises-
sä oppilaitoksessa opiskele-
ville kiiminkiläisille nuorille. 
Hakemuksessa tulee näkyä, 
missä opiskelee, mihin tut-
kintoon ja opiskelukustan-
nukset. Liitteeksi opiskeluto-
distus. Hakemukset osoite-
taan Kiimingin seurakunnan 
kirkkoneuvostolle, kuoreen 
merkintä opintoavustus. Li-
sätietoja Aulikki Rinta-Sänt-
ti, p. 040 7431 904.
Kirkkokuoro to 11.10. klo 
18.30 Jäälin kappeli.
Kiimingin Rauhan Sanan seu-
rat su 21.10. klo 15 Montin-sali. 
Puhujana Heino Kouva.
Rauhanyhdistys: Seurat su 
14.10. klo 17 rauhanyhdistyk-
sellä, Kimmo Heikkilä ja Ismo 
Iso-Heiniemi.
Herättäjäyhdistyksen seu-
rat su 14.10. klo 12.30 Mon-
tin-sali. Puhujina Matti Nuo-
rala, Juhani Laurila ja Juha 
Tahkokorpi. Tilaisuudessa on 
tulkkaus viittomakielelle.

Laajemmin 
seurakunnan 
toiminnasta

kotisivuiltamme
www.kiimingin-

seurakunta.fi.

Kastetut: Sampo Elias Siekkinen, Eveliina Enni Ilona 
Lapinlampi, Eemi Henrik Lämsä, Anton Elias Lehtikangas, 
Jouni Pertti Laine, Lenni Alfred Rinne, Camilla Luna Lidia 
Taskila, Lauri Niki Viljami Kortetjärvi, Juuso Heikki Tyni, 
Peetu Jalmari Heikkinen.
Vihityt: Tapio Ensio Päkkilä ja Kati Helena Ruonakangas. 
Kuollut: Tapani Ensio Tirkkonen.

Kirkkoherra Pauli Niemelä virkavapaalla 31.12.2012 asti, vs. kirkkoherra Juha Tahkokorpi, p. 040 7203 246.

Messu su 14.10 klo 10 kirkossa. Toimittaa Juha Tahkokor-
pi, saarna Matti Nuorala, kanttori Jarkko Metsänheimo. 
Messussa on tulkkaus viittomakielelle.
Messu su 14.10. klo 13 Jäälin kappelissa. Toimittaa Miia 
Seppänen, kanttori Jarkko Metsänheimo. Musiikkiryhmä; 
kvartetti.

KAMALAT ÄIDIT 
Vertaisryhmä murrosikäisten lasten äideille
Tupoksen Vanamon Olkkarissa, Kauppakaari 1

Keskustellaan yhdessä:
• äitinä olemisesta
• arjen tilanteista
• rajojen asettamisesta lapselle
• muista äitejä askarruttavista asioista

Ryhmä kokoontuu tiistai-iltaisin klo 18–19.30 kymmenen 
kertaa alkaen 6.11. Ryhmään mahtuu 8–10 äitiä.

Murrosiän kynnyksellä tunteet myllertävät sekä nuorella 
että vanhemmalla. Toisinaan elämä murrosikäisen kans-
sa voi muistuttaa vuoristoradalla olemista. Joskus äiti on 
omasta mielestään kamala ja joskus taas murkun mieles-
tä aivan kamala. 
Muiden samassa elämäntilanteessa olevien vanhempien 
tapaaminen, sekä asioiden ja kokemusten jakaminen on 
hyväksi havaittu keino saada voimia ja jaksamista arkeen.  
Ota rohkeasti yhteyttä.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 29.10. mennessä: 
Psyk. sairaanhoitaja Mari Viljas, p. 050 356 747 (klo 12–13), 
etunimi.sukuninimi@liminka.fi tai diakonissa Marja-Liisa 
Hautamäki, p. 044 7521 227, etunimi.sukunimi@evl.fi.

Eläkeläisten 
seurakuntaretki 
24.10. Kirkkokierros: 
Linnanmaan Pyhän 
Tuomaan kirkko, 
Haukiputaan kirkko sekä 
Kiimingin kirkko. 
Lähtö klo 9 Limingan tak-
siasemalta. Paluu klo 15. 
Ruokailu Suvelan leiri-
keskuksessa. Ilmoittau-
tuminen 18.10. mennes-
sä diakonissaopiskelija 
Tarja Hackzellille, p. 040 
2502 732.
Omavastuu 25 €, joka sisäl-
tää matkan, kahvin, ruo-
kailun sekä opastukset.

Lähetyspyhä
Messu su nnuntaina 14.10. klo 10 kirkossa. Saarnaa Sene-
galin lähetti Marketta Filppa. Messun jälkeen kirkkokahviti-
laisuus, jossa Marketta kertoo lukutaitotyöstään. Tervetuloa!

Naisten Pankin infoilta

Nyt ensimmäistä kertaa Kiimingissä.
Maanantaina 15.10. klo 17.30–
19 Vanhan koulun Montin-salissa, 
Kirkkotie 6, Kiiminki.

Ohjelmassa
Kahvia ja juttuseuraa.
Videotervehdys Naisten Pankin 
tukikohteesta.
Naisten Pankin ja Oulun alueen 
toiminnan esittely, Päivi Korkee.

Tervetuloa
Sinä, joka haluat tietää lisää Naisten 
Pankista kehitysmaiden naisten 
yrittäjyyden tukena, ota ystäväsikin 
mukaan!

Oulun alueen vapaaehtoiset

uusien messulaulujen ilta
Jäälin kappelissa su 21.10. klo 18.

Teemana rukouksen ja hiljaisuuden laulut.
Mukana kanttori Sari Wallin ja kappalainen Seija Helomaa.

Vain 
Jumalassa 

rauhan 
sieluni saa



18    Nro 33    11.–18.10.2012

Katkaise köyhyys - tasaamalla 

Jotta hyvinvointi jakaantuisi tasan

17.30 seurakuntatalossa, klo 
18.30 kirkkokuoro seurakun-
tatalossa.
lapset/perheet: Perhepy-
häkoulu su 14.10. klo 10–11 
(huom! aika) srk-talon ala-
kerrassa. Perhekerho tiistai-
sin klo 9.30–11.30 srk-talossa 
ja klo 10–12 Päivärinteen seu-
rakuntasalissa sekä joka toi-
nen torstai klo 10–12 Laita-
saaren rukoushuoneella. Per-
hekerho keskiviikkoisin klo 
15–17 Kylmälänkylän kap-
pelissa, yhteyshenkilö Satu 
Kukkohovi p. 050 546 7278. 
Ke 17.10. klo 10–11.30 Esikot-
ryhmä srk-talon alakerrassa 
perheille, joille on syntynyt 
ensimmäinen lapsi.
Nuoret/rippikoulut: Koulu-
pastoripäivystys torstaisin 
klo 11–12.15 yläkoululla ja lu-
kiolla.  Nuortenilta to 11.10. 
klo 17–18.30 Päivärinteen 
seurakuntasalissa. Yökahvila 
Valopilikku la 13.10. klo 19–
24 Nuokkarilla.
laitasaaren rukoushuo-
ne: Aamurukous maanantai-
sin klo 6.30. Perhekerho to 
18.10. klo 10–12. 
Muhoksen rauhanyhdistys: 
To 11.10. klo 18.30 rippikou-
lun kodinilta ry:llä. Pe 12.10. 
klo 18.30 miesten järjestämä 
toimintailta ry:llä. La 13.10.  
klo 19 raamattuluokka-ilta-
kylä 4–6-lk Hyväri, Kangas-
rinteenkuja 19 ja 7–8-lk Man-
ninen, Tarmontie 7. Su 14.10. 
klo 14 seurat ry:llä. Ma 15.10. 
klo 18 päiväkerhot ry:llä. To 
18.10. klo 18.30 ompeluseu-
rat kodeissa: Lyytikäinen, Py-

Seurakunnissa tapahtuu 11.–18.10.2012

Muhos www.muhoksenseurakunta.fi

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–13
ja ke myös klo 16–17

Käynti- ja 
postiosoite
Muhostie 7 B
91500 Muhos

p. (08) 5331 284
fax. (08) 5331 284

Kirkkoherra 
p. 040 5525 810

Taloustoimisto
Kirkkotie 32
91500 Muhos
p. (08) 533 1174, 
fax. (08) 533 1174

Kirkkoherranvirasto
p. (08) 5142 700
Vattukuja 2
ma–to klo 9–13
ke klo 14–17
pe klo 10–13e 25

Virkatodistuspyynnöt:
p. (08) 5142 700

www.oulunsalon-
seurakunta.fi

www.oulunsalonseurakunta.fiOulunsalo
Messu su 14.10. klo 10 kir-
kossa. Saarnaa Jukka Joen-
suu, lit. Tapio Kortesluoma, 
av. Minna Salmi, kanttorina 
Tuomo Kangas ja Taru Pisto, 
Jukka Joensuun  tehtävään 
siunaaminen.
Pyhäkoulu Repussa su 14.10. 
klo 12. Messupyhäkoulu kir-
kossa klo 10 saarnan aikana.
Herännäisseurat su 14.10. 
klo 18.30 Hilja Alasuvannol-
la, Ollilantie 43 Kempele.
Perhekerhot Ti 16.10. klo 
9.30–11 Varjakan työväenta-
lolla ja Ke 10.10. klo 9.30–11 
Repussa. 
lähetysilta ke 17.10. klo 18 
Toimitalolla, Vattukuja 2.
Parkkikerho perhepäivähoi-
tajille Ke 17.10. klo 9.–10.30 
Vattukujalla. 
Hartaus ke 17.10. klo 13.30 
Salonkartanossa, Päivi Pulk-
kinen.
Kyläkamarin lauluhetki ke 
17.10. klo 12, Tuomo kangas.
Seurakuntakerho to 18.10. 
klo 11 Seurakuntatalolla.
Hartaus to 11.10. klo 11.30 
Teppolassa Riitta Markus-
Wikstedt.
Alakoululaisten musiikki-
kerho to klo 15–16 Repussa. 
Lisätietoja Taru Pistolta, p. 
044 7453 849. 
uusi ääni to klo 18–20 srk-
talolla 13.9. Uudet laulajat 
tervetulleita! Lisätietoja Ta-
ru Pistolta, p. 044 7453 849.
Varkkari eli avoimet ovet 
7–12-vuotiaille maanantai-
sin klo 14–16 Repussa.
Nuorten avoimet ovet yli 12 

-vuotiaille  maanantaisin klo 
16–19 Repussa.
Tyttöjen ja naisten askare- 
ja oloilta tiistaisin klo 18–20. 
Alkaa syyskuun alussa. 
Reppu-ilta eli nuorten yö-
kahvila yli 12-vuotiaille per-
jantaisin klo 18–23.
Kirkonkylän ry: Myyjäistava-
roiden vastaanotto ja ruokai-
lu pe 12.10. klo 17 klo 18.30 
myyjäiset, nuortenilta klo 20, 
”Raamatun Mirjami”, Pertti 
Lahtinen. Raamattuluokka I  
su 14.10. klo 12 ry, raamattu-
luokka II Kylänpuoli  ja Keski-
kylä; ry Karhuoja; Antti Kor-
kiakoski klo 16 seurat Heikki 
Saarikoski, Esa Kurkela. van-

Hartaus to 11.10. klo 14 Vire 
kodissa, Simo Pekka Pekkala.
Kirkkovaltuuston kokous 
to 11.10. klo 18 seurakunta-
talossa.
Hartaus pe 12.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa, Hanna Kais-
to-Vanhamäki.
Perhepyhäkoulu su 14.10. 
klo 10–11 (huom! aika) srk-
talon alakerrassa.
Tasaustapahtuma su 14.10. 
klo 11 seurakuntatalossa. 
Vieraana lähetysseuran tasa-
usmatkalla Tansaniassa mu-
kana ollut Mervi Mustonen 
Torniosta. Kahvitarjoilu.
Omaishoitajien ryhmä ti 
16.10. klo 14 Päiväkeskuksen 
takkahuoneessa, Leena Les-
kelä, Päivi Valjus. 
Keskipäivänkerho ke 17.10. 
klo 11.30 seurakuntatalos-
sa, Hanna Kaisto-Vanhamä-
ki, Pekka Kyllönen. Fysiote-
rapeutti vierailee.
Hartaus ke 17.10. klo 14 Koi-
vu- ja Tähtikodeissa.
Rukouspiiri ke 17.10. klo 
17.45 srk-talon kappelihuo-
neessa, Marja Leena Savolai-
nen.
Kylmälänkylän seurakunta-
piiri to 18.10. klo 11 kappelis-
sa, Hanna Kaisto-Vanhamäki, 
Simo Pekka Pekkala. 
Hartaus to 18.10. klo 13 Päi-
väkeskuksessa.
lähetyslauluilta to 18.10. klo 
19 Marita Saukkosella, Vilja-
tie 3 A, Jouni Heikkinen.
Piispantarkastus Muhoksel-
la pe 19.10. ja su 21.10.
Kuorot: Ke 17.10. klo 16 lap-
sikuoro Hyrkin koululla ja klo 

hänsivuntie 669 ja Ylimarti-
mo, Kantisaarentie 18. 
laitasaaren rauhanyhdis-
tys: To 11.10. klo 18.30 rippi-
koulun kodinilta Muhoksen 
ry:llä. Pe 12.10. klo 19 ompe-
luseurat ry:llä. La 13.10. klo 

Messu sunnuntaina 14.10.  klo 10 Muhoksen kirkossa.

Tasaustapahtuma messun jälkeen seurakuntatalolla, 
(os. Kirkkotie 32) alkaen n. klo 11.
Vieraana Lähetysseuran tasausmatkalla Tansaniassa mukana 
ollut Mervi Mustonen Torniosta. Saamme tutustua kuvien 
ja kerronnan välityksellä tämän vuoden Tasaus-keräyksen 
kohdemaahan. Tervetuloa!

Tasaus-keräys syntyi vuonna 1992 kevät- ja syyspäiväntasauksen 
innoittamana. Valo jakaantuu maailmassa tasan kaksi kertaa 
vuodessa, mutta elämisen edellytykset eivät koskaan. Siksi 
tarvitaan hyvinvoinnin tasaamista. 

10 päiväkerho ry:llä. Klo 19 
isojen raamattuluokka Man-
ninen, Tarmontie 7. Su 14.10. 
klo 12 pyhäkoulut: Hyrkki 
Lukka, Käpykankaantie 31, 
Laitasaari Hintsala, Päivärin-
teentie 229, Huovila Pöyk-

kö, Ketolanojantie 788. Klo 
17 seurat ry:llä. To 18.10. klo 
18.30 sisarilta.
Kastettu: Leo Erkki Johannes 
Huotari, Vili Juha Vuoti.

”Kun suru kohtasi minut”
Rovastikunnallinen ilta läheisensä menettäneille
keskiviikkona 17.10. klo 18–20.30 Kokkokankaalla.

Aiheesta puhuu pastori Jukka Kolmonen.
Ilmoittautuminen 11.10. mennessä diakonissa 

Päiville, p.  044 7453 853 tai paivi.pulkkinen@evl.fi.

hempien keskusteluilta ma 
15.10. klo 18 ry:llä  klo 18 yh-
dessä Salonpään ry:n kanssa. 
”Kiusaamisen tunnistaminen 
ja ehkäisy” 
Salonpään ry: Opistoilta- ja 
myyjäiset to 11.10. klo 18.30 
ry. Seurat su 14.10. klo 16 ry. 
Vanhempien keskusteluil-
ta ma 15.10. klo 18 kirkonky-
län ry.
Kastetut: Saaga Lilja Emi-
lia Heikkinen, Iina Fiia Oli-
via Karhu, Akseli Juhanpoika 
Honkanen, Milla Maarit Paja-
rinen, Beeda Mianna Siurua.
Kuollut:  Annikki Elvi Irene 
Snellman 79.

Messupyhäkoulu 
aloittaa kirkossa!  

Tervetuloa sunnuntaisin messuun klo 10.
Lapsille on pyhäkoulu saarnan aikana. 
Perhekirkkosunnuntaisin ei ole pyhäkoulua.
Seuraava messupyhäkoulut 
14.10, 21.10, 4.11,18.11 ja 25.11.

Repussa pyhäkoulut jatkuvat sunnuntaisin klo 12.

Piispantarkastus 
Muhoksella 
Oulun hiippakunnan 
piispa Samuel Salmi 
toimittaa yleisen 
piispantarkastuksen 
Muhoksen seurakunnassa 
pe 19.10. ja su 21.10. 
Piispanmessu kirkossa 
su 21.10. klo 10. 
Muusta ohjelmasta 
tarkemmat tiedot 
seuraavassa lehdessä.

Vanhusten kirkkopyhä ja 
seurakuntapastorin Jukka Joensuun  
tehtävään siunaaminen
sunnuntaina 14.10. klo 10 kirkossa. 
Messun jälkeen ruokailu seurakuntatalolla. 
Tervetuloa!
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Isoskoulutus la 13.10. klo 10–
17 Pulkkilan seurakuntatalos-
sa.

KeSTiLä
Seurakuntakerho pe 12.10. 
klo 10 srk-kodissa.
Opistomyyjäiset pe 12.10. 
klo 19 ry:llä.
Seurat su 14.10. klo 19 ry:llä, 
Jouko Limma.
Ystävänkammari ke 17.10. 
klo 10 srk-kodissa. 
Aviopuolisoiden virkistysil-
ta pe 19.10. klo 18.30 ry:llä. 
Alustus aiheesta "Asuuhan 
armollisuus kodissamme" 
(Kol 3:12), Juhani Liukkonen.
Kirkkokuoro to klo 18 srk-ko-
dissa.
Kerhot: Puuhailukerho pe klo 
13.30, päiväkerho to klo 11 ja 
perhekerho ke klo 10 kerho-
kodissa.

PiiPPOLa
Seurakuntakerho ti 16.10. 
klo 12 Väinölässä.
Siioninvirsiseurat ke 17.10. 
klo 18.30 Väinölässä, Matti 
Nuorala ja Merja Jyrkkä.
Hartaus pe 19.10. klo 14 Vaa-
rintalolla.
Veteraanien lauluryhmä to 
klo 11 srk-kodissa. 
Varhaisnuoret ke klo 16.30 
srk-kodissa. 
Kastettu: Siru Kristiina Ame-
lie Koskenkangas.

PuLKKiLa
Hartaus pe 12.10. klo 13 Koi-
vulehdossa. 
Vuolijoen ry:n myyjäiset la 

www.siikalatvanseurakunta.fiSiikalatva

Kirkkoherranvirasto
Pappilankuja 6
92620 Piippola
ma, ke, pe klo 9–13
p. 020 7109 860
siikalatva@evl.fi

Vt. kirkkoherra
rovasti Erkki Piri
p. 040 7414 753

Kappalaiset
Merja Jyrkkä
p. 040 5181 181
Perttu Kyllönen
p. 040 5836 278
Saila Karppinen
p. 0400 386 983

Diakoniatyöntekijät
Kirsti Hakkarainen
p. 040 508 3403
Mervi Karttunen
p. 040 5737 988
Eeva-Liisa Kekkonen
p. 044 5181 171

Nuorisotyönohjaaja
Sirkku Palola
p. 040 7427 669

13.10. klo 14–15 ry:llä.
Pyhäkoulu ja raamattuluok-
ka su 14.10. klo 12 ry:llä.
Seurat su 14.10. klo 19 ry:llä.
Diakoniamyyjäiset ti 16.10. 
klo 11 srk-talolla. Otetaan 
vastaan lahjoituksia myyn-
tiin ja arpajaisvoitoiksi.
Käsikellokuoro ke 17.10. klo 
16.30 srk-talossa. 
Kirkkokuoro ke 17.10. klo 18 
srk-talossa. 
Seurakuntakerho to 18.10. 
klo12 srk-talossa. 
lapsikuoro to klo 15 srk-ta-
lossa. 
Kerhot: Varhaisnuoret to klo 
16, päiväkerho pe klo 10 ja 
perhekerho ma 15.10. klo 10 
kerhohuoneessa. 

PyHänTä
Myyjäiset la 13.10. klo 18 
ry:llä.
Seurat su 14.10. klo 16 ry:llä, 
Pauli Kivioja ja Antero Kos-
kela.
lauluseurat ke 17.10. klo 
18.30 Kamulalla.
Hartaus to 18.10. klo 10.30 
Nestorissa.
Hartaus to 18.10. klo 14 Kuu-
rankukassa.
Nuortenilta la 20.10. klo 19 
ry:llä. Aiheena ”Uskovainen 
osana yhteiskuntaa”. 
Kuorot: Veteraanikuoro to 

www.tyrnavanseurakunta.fiTyrnävä

Kirkkoherranvirasto
ma–pe klo 9–14 
lisäksi to klo 15–17

Käynti- ja postiosoite 
Mankilantie 1 
91800 Tyrnävä

p. (08) 5640 600
fax (08) 5640 640
tyrnava@evl.fi

Kirkkoherra 
Timo Liikanen 
p. 044 7372 611
Kappalainen 
Outi Pohjanen
p. 044 7372 612
Diakoniatyöntekijät
Riitta Pesonen
p. 044 7372 630
Salme Kinnunen
p. 044 7372 631

Nuttupiiri to 11.10. klo 17 srk-
talon takkahuoneessa.
Isoskoulutus ma 15.10. klo 
16.30 Tyrnävän srk-talon ker-
hohuoneessa.
Seurakuntakerho ti 16.10. klo 

Vuoden 2013 rippikoulu
Rippikoulu aloitetaan jumalanpalveluksella sunnuntai-
na 14.10. klo 10 Tyrnävän kirkossa. 
Jumalanpalveluksen jälkeen on kirkkokahvi ja rippikou-
lun infotilaisuus srk-talolla. Postissa lähetetyt ilmoittau-
tumislomakkeet kerätään tilaisuudessa.
Nuoret, jotka aikovat käydä rippikoulunsa muualla kuin 
seurakuntamme rippikouluissa, ilmoittautuvat myös 
sunnuntaina. Vaikka heidän pääasiallinen rippikoulun 
suorittaminen tapahtuu muualla kuin kotiseurakunnas-
sa, seurakuntayhteysjakso suoritetaan kotiseurakun-
nassa.
Myös nuorten vanhemmat toivotetaan tervetulleiksi se-
kä jumalanpalvelukseen että kirkkokahville.

Mieskuoro alkaa to 18.10. klo 18.30 
Pyhännän srk-talossa. Tavoitteena on laulaa 6.12. 
itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa Pyhännän 
kirkossa. Harjoitukset joka toinen viikko. 
Tiedustelut: Veijo Kinnunen, p. 040 8231 860.

Sanajumalanpalvelus 
sunnuntaina 14.10. klo 10 
Tyrnävän kirkossa. Toimit-
taa Outi Pohjanen, kant-
tori Eeva-Maija Sorvari. 
Rippikoulun aloitusjuma-
lanpalvelus.

Rippikoulun 2013 
aloitusjumalanpalvelukset
su 14.10. klo 13 Kestilän kirkko
su 14.10. klo 10 Piippolan kirkko
- tähän jumalanpalvelukseen osallistuvat myös Pulkkilan 
kappelin rippikoululaiset
su 21.10. klo 10 Pyhännän kirkko
su 21.10. klo 13 Rantsilan kirkko
Myös rippikoulun muualla käyvät osallistuvat näihin juma-
lanpalveluksiin. Tämä jumalanpalvelus kuuluu seurakun-
nan tutustumisjaksoon.

Varhaisnuorten, 7–13-vuotiaiden 

toimintapäivä
lauantaina 20.10. klo 10–12 

Tyrnävän srk-talolla
ja klo 13–15 Murron kerhotilassa. 

Mukaan mahtuu 25 varhaisnuorta.
 Omat eväät mukaan!

 Ilmoittautuminen 17.10. mennessä Merjalle,
 p. 044 7372 617.

”Kun suru kohtasi minut”
Rovastikunnallinen ilta läheisensä menettäneille

keskiviikkona 17.10. klo 18–20.30 
Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa.

 Ilmoittaudu 11.10. mennessä Riitalle, 
p. 044 7372 630.

klo 12 lapsikuoro to klo 17 ja 
nuorisokuoro ke klo 17 srk-
talossa. 
Kerhot: Puuhakerho ti klo 
14.30, K12-kerho to klo 14.30, 
päiväkerho pe klo 10 ja per-
hekerho ti 9.10. klo 10 srk-ta-
lon kerhotilassa. Varkkariker-
ho ke klo 15.30 Tavastkengän 
koululla. 

RanTSiLa
Hautausmaan siivoustal-
koot to 11.10. alkaen klo 9 
hautausmaalla. Hernekeitto 
ja kahvitarjoilu!
Opistoilta pe 12.10. klo 19 
ry:llä.

Rantsilan paikallisosaston 
50-vuotisjuhla su 14.10. Sii-
oninvirsimessu klo 13 kirkos-
sa. Kirkkokahvit ja juhlaseu-
rat srk-talossa, Juhani Kaja-
va, Sauli Typpö ja Merja Jyrk-
kä. Oulun seudun virsikuoro.
SRK:n lähetysseurat ma 
15.10. klo 19 srk-talossa.
Eläkeliitto ti 16.10. klo 11 srk-
talossa.
Veteraanikuoro ke 17.10. klo 

11 srk-talossa.
Hartaus ja lauluhetki pe 
19.10. klo 14 Pohjantähdessä. 
Stellat ke klo 17 ja kappeli-
kuoro to klo 19 srk-talossa. 
Kerhot: Pikku Nuput to klo 10 
ja klo 13, Isot Nuput ti klo 10 
ja perhekerho Pallerot ma klo 
10 Nuppulassa. Poikakerho to 
klo 15.30 ja tyttökerho ma klo 
15 Nuppulassa. Varkkarikerho 
ti klo 15 Hovin koululla.

Diplomiurkuri ja 
diplomipianisti

Ismo 
Hintsalan 

urku-
konsertti

sunnuntaina 
14.10. klo 19 

Pulkkilan kirkossa. 

Ohjelma 5 €.

12.30 Tyrnävän srk-talolla.
Kappelineuvoston kokous ti 
16.10. klo 18 Temmeksen srk-
talolla.
Siioninvirsiseurat to 18.10. 
klo 18 Temmeksellä, Aino 
Junttilalla, Puolukkatie 5. 
Mukana Matti Nuorala.
Aamukammari keskiviikkoi-
sin klo 9–10.30 Tyrnävän srk-
talon takkahuoneessa.
Kuorot: Kirkkokuoron har-
joitus keskiviikkoisin klo 18 
ja lapsikuoron harjoitus tors-

taisin klo 16 Tyrnävän srk-ta-
lolla.
Nuorten ilta torstaisin klo 
18–19.30 Tyrnävän srk-talolla.
Tyrnävän rauhanyhdistys: 
Myyjäiset pe 12.10. klo 19 
ry:llä, iltapala klo 18.30. Su 
14.10. hartaus klo 14.30 Vil-
laTyrnissä ja leiriseurat klo 16 
ry:llä.
Kastettu: Emma Lyydia Ala-
kärppä, Elia Johannes Kälkä-
jä, Emil Tero Gabriel Törmi.

Siivoustalkoot 
hautausmailla 
lauantaina 13.10. alkaen klo 10 

Temmeksen hautausmaalla. Ruokailu.

Torstaina 18.10. alkaen klo 9.30 
Tyrnävän hautausmaalla. Ruokailu srk-talolla.

Opiskelija-
avustus 
haettavissa
Seurakunta myöntää opis-
kelija-avustuksia tyrnävä-
läisille kristillisessä oppi-
laitoksessa ja kirkon vir-
kaan opiskeleville. 
Hakemukset käsittelee 
kirkkoneuvosto ja ne 
tulee lähettää 31.10. men-
nessä. Osoite Tyrnävän 
seurakunta, Mankilantie 
1, 91800 Tyrnävä. 
Hakemukseen liitettävä 
opiskelijatodistus ja kuo-
reen merkintä "opiskelija-
avustus".
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Aamu, pieni enkeli, tapa-
si ystävänsä syksyisessä 
metsässä. Maija ja Olli 
olivat tulleet isänsä kans-

sa keräämään marjoja ja sieniä.
– Tule auttamaan meitä puolu-

koiden poiminnassa, he hihkaisi-
vat Aamulle iloisesti.

– Äiti on luvannut tehdä meil-
le puolukkapiirakkaa, jos saamme 
kerättyä tarpeeksi marjoja siihen!

Aamu innostui lasten ehdo-
tuksesta ja alkoi etsiä hyvää puo-
lukkamätästä. Maija ja Olli juok-
sivat eri suuntiin ja pian marja-
korin pohja alkoi peittyä mehuk-
kaista, punaisista marjoista.

– Minulla on jo hirmuisen 
monta marjaa, Olli huudahti.

– Minä olen poiminut jo aina-
kin sata! Maija väitti.

Aamu sen sijaan oli hiljaa. Hän 
ei löytänyt hyvää marjamätästä. 
Hän ei millään ehtisi poimia yhtä 
paljon kuin Maija ja Olli.

Silloin Aamu huomasi puun, 
joka suorastaan notkui hehkuvan 
punaisista marjaryppäistä. Tuol-
tahan hän saisi nopeasti kerättyä 
ison määrän marjoja!

Aamu alkoi napsia marjatert-
tuja puusta. Ei mennyt aikaakaan 

kun hänellä oli marjoja yhtä pal-
jon kuin Maijalla ja Ollilla yh-
teensä.

Aamu kiiruhti lisäämään ke-
räämänsä marjat Maijan ja Ollin 
marjakoriin.

Kori alkoi näyttää täydeltä, jo-
ten lapset veivät sen isällensä.

– Oho, nytkö te jo ehditte kerä-
tä näin paljon? lasten isä ihmetteli 
ilahtuneena.

Isä katsoi koriin ja huomasi, et-
tä osa marjoista oli hieman eri nä-
köisiä kuin muut.

– Kukas teistä poimi näitä tert-

Aamu puolukassa

tuja? hän ihmetteli ja otti korista 
Aamun keräämiä marjoja.

Aamu katseli varpaitaan ja 
hivuttautui hieman Ollin selän 
taakse.

– Aamu, sinäkö olet kerännyt 
nämä? isä kysyi.

Aamu nyökkäsi vaisusti.
– Nämä eivät ole puolukoita. 

Tiedätkö sinä, mitä marjoja nä-
mä ovat?

Aamu pyöritti päätään hitaas-
ti. Hän tajusi, ettei ollut lainkaan 
miettinyt mitä oli poiminut. Hän 
oli vain halunnut saada kerät-

Tietovisa
Mitä Maijan ja Ollin äiti teki pihlajanmarjoista? Poimi kysymyksistä oikean 
vastausvaihtoehdon kirjain ja lisää ne järjestyksessä sanan aukkojen kohdalle.

tyä punaisia marjoja nopeammin 
kuin Maija tai Olli.

Lasten isä puhui tiukkaan sä-
vyyn Aamulle.

– Sinun ei koskaan pitäisi poi-
mia sellaisia marjoja, joista et tie-
dä mitä ne ovat. Ne saattavat ol-
la myrkyllisiä. Olisimme voineet 
kaikki saada mahan kipeäksi niis-
tä.

Aamua alkoi itkettää. Ei hän 
ollut tarkoittanut sairastuttaa ke-
tään.

Häntä kadutti kovasti.
– Anteeksi, Aamu sanoi itkua 

nieleskellen.
– Saat anteeksi. Luulen, että 

olet oppinut tänään läksyn, las-
ten isä sanoi.

– Nämä sitä paitsi eivät ole 
myrkyllisiä marjoja. Nämä ovat 
pihlajanmarjoja. Teemme niistä 
jotakin muuta herkkua.

– Tulkaa nyt kaikki, lähdetään 
kotiin tekemään puolukkapiirak-
kaa.

Se piirakka oli erityisen hyvää, 
niin kuin vain itse kerätyistä mar-
joista tehty piirakka voi olla.

1. Pohjois-Pohjanmaan vaakunassa 
juoksee kuusi samanlaista eläintä.
Mitä eläimiä vaakunassa on?
h) kärppiä
l) susia
n) jääkarhuja

2. Rauhan Tervehdyksen tunnuksena 
on lintu. Mikä lintu se on?
o) kotka
y) kyyhkynen
u) kurki

3. Mikä näistä syksyisistä marjoista 
on väriltään oranssi?
f) karpalo
r) variksenmarja
t) tyrni

4. Mikä näistä sienistä on 
myrkyllinen?
l) kärpässieni
s) suppilovahvero
p) voitatti

5. Jumalan kämmenellä -virressä 
mainitaan eläin. Mikä?
u) karitsainen
k) kalanen
ö) lintunen
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